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  تقدمي

  فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
 أمحد علي اإلمام

. ديناً  اإلســـــالم لنا ورضـــــي ، النعمة علينا وأمت ، الدين لنا أكمل ، العاملني رب  احلمد
  ، واملرسلني األنبياء خامت األمني، هللا رسول على الزاكيات وتسليماته ، املباركات هللا وصلوات
 .  كثرياً  تسليماً  وسّلم وصحبه هآل وعلى للعاملني رمحة املبعوث

 :  بعد أما مث

 إذ الدين، يف تفقه من الناس خري وإن ، علم على هللا يعبد أن املسلم املرء سعادة من فإن
 على واإلجابة ، فيهم وبســطه ، للناس تعليمه الفقه وخري ، الدين يف ههيفق خرياً  به هللا يرد من

م ا، ويف احلاجة عند وخاصة سؤاال  .  األسئلة تكثر حيث املبارك رمضان شهر وهذا أوا

 اهلجرة دار إمام يقول وكما ، وأقواهلم أهله يف نظر االختيار يف وهو ، واختيار فقه والعلم
 "  . منه خذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن: "رضي هللا عنه  أنس بن مالك

 الرمحن عبد الزبري عبدهللا الدكتور العام األمني ئب يقدِّم أن اإلســالمي الفقه جممع ويســر
ـــؤاالت واجلواب لبيان تناول الذي النافع الكتاب هذا يف   الصــــــيام حيقق فيما الصــــــائمني ســـ

 مســائل يف الصــائمات وســؤاالت ، والســفر املرض أعذار من هلم يقع وفيما ، شــرعاً  ويصــححه
ـــؤاالت رمضــــان، يف وأقضــــيتهن النســــاء  يف داخلة إشــــكاالت من هلم يقع فيما الصــــائمني وسـ

 .عوائدهم

 هللا حبمد فقهه يســـــود والذي ، اهلجرة دار إمام هو الذي مالك بفقه الباحث عناية ومع
ـــها األدلة أورد فإنه ؛ بالد قشـ  كان حيثما واختار ، اإلســــالمية األخرى املذاهب وذكر ، و

 .  التيسري به مراداً  االختيار

 ، األمة به ونفع ،جزائه خري صـــاحبه وجزى به هللا فعن ، تقدَّم ما لكل جامع كتاب فهذا
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 .  كلها احلياة شؤون يف االجتهادي للفقه ويؤّصل لألمة، فيؤصَّل جممعنا يف يبارك أن هللا ونسأل

 ، اإلســالم ا أعز اللهم والعابدين، ملطيعني عمرها اللهم ، وفقهاً  علماً  بالد امأل اللهم
 .  األرض جبابرة من امنعها اللهم

  اإلمام علي أمحد. د.أ 
   للتأصيل اجلمهورية رئيس مستشار 

 اإلسالمي الفقه جممع رئيس    
 هـ1422 رمضان  
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 ةمناثال الطبعة مقدِّمة

ً  الكتاب نزَّل الذي احلكيم، العليم  احلمد     والصـــالة للعاملني، هدىً و  شـــيءٍ  لكل تبيا
 وصـــحبه آله وعلى ، دين خبري املبعوث حممدٍ  نبينا للعاملني، رمحةً  هللا أرســـله من على والســـالم
  .  والدين البعث يوم إىل حسانٍ  تبعهم ومن والتابعني
 :بعد أمَّا

 وترتيبًا، تصنيفاً  وأشرافها، العلوم مبعايل االشتغال األفهام؛ وجيلو االهتمام يستدعي مما فإنَّه
ليفاً، مجعاً   قد الشـــريعة فعلوم معلومه؛ بشـــرف يكون العلم شـــرف أنَّ  العقالء عند تقرر وملا و
ا قد إذ العليَّة، املراتب ذلك من لت   واجتهت والتأســـيس، الوضـــع عند التقديس حظرية حو

ت وأجل املطالب ألشرف مقاصدها  عبادة وإنَّ .  الرمحن معبودهم رضا اإلميان؛ أهل عند الغا
  ربِّه عن يرويه فيما  الشريعة صاحب قول يف كما وتشريفٍ  تعظيمٍ  مبزيد اختصت قد الصيام
 ) : َُّيامَ  إال له آَدمَ  بن َعَملِ  ُكل   الهتمام، أجدر فكانت ،)1()به َأْجِزي وأ يل فإنه الصـــــِّ

 . األفهام إىل لتقريب وأوىل

 تنقيحاً  وتتميماً، إضــــافةً  ؛ جديدٍ  ثوبٍ  يف خيرج"  الصــــائمني ســــؤاالت"  الســــفر هذا وإنَّ 
  وما الصـيام مسـائل يف مواسـتفتاءا الصـائمني سـؤاالت عن إجابة ةمناثال طبعته ليوافق وحتقيقاً،
 علمٍ  على الركن ذا واإلتيان الشـــــريفة، الفريضـــــة هذه أداء على هلم عوً  ليكون ا، يتصـــــل
  بصــــرية، على  هللا عبادة من يتمكنوا حىت احلال، ذلك وافق إن واســــتدالل ومعرفةٍ  وفقٍه،

ــــد حبســـــن ويدركوا ـــوان، القبول اخللل؛ من العمل وســـــالمة القصـ  بدخول اجلزاء اوينالو  والرضــ
 . املصدوق الصادق هب بشَّر الذي اخلري على الداللة أجر ننال أن نطمع بذلك وحنن اجلنان،

 الفقه جممع يف الكرام وأســاتذ األعالم ملشــاخينا هللا وشــكر وتوفيقه، إعانته على تعاىل هللا أمحد
  الظنَّ، به أحســـنوا إذ العمل، هلذا أخاهم وانتدبوا الكتاب، هذا بتصـــنيف أشـــاروا الذين اإلســـالمي،

 يف الكتاب هذا إخراج يف وســــاعد أعان من كل خرياً  هللا وجزى املهمِّة، ذه للقيام أهالً  وحســــبوه
  واإلخراج والتصـميم والتنسـيق والتصـحيح، واملراجعة وتصـنيفها، تالؤاالسـ جتميع من مراحله، مجيع

                                                
 .1151 برقم ومسلم ،1805 برقم البخاري) 1(
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  .طبعات من سبق فيما ونشره الكتاب هذا لطبع ماله بذل ممن  هللا وتقبل الفين،

 به ينفع وأن العظيم، لرضوانه موجباً  الكرمي، لوجهه خالصاً  العمل هذا جيعل أن تعاىل هللا وأسأل
 السعادة خبامتة وهلم لنا خيتم وأن ، املبارك الشهر هذا يف األعمال لصاحل يوفقهم وأن املسلمني، مجيع

  .. أعطى من وأكرم ُسئل، من خـريُ  إنِّه أمجعني،

 هللا وصــلى شــيئاً، فيه ألحدٍ  جتعل وال خالصــاً، لوجهك واجعله صــاحلاً، كله عملي اجعل اللهم
رك وسلم  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممدٍ  ونبينا سيد على و

  ربِّه رمحة إىل الفقري      
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َمةم   األوىل الطبعة َقدِّ
  

 رســول ناوحبيب ســيد على وأســّلم وأصــّلي ، الصــاحلني وِيلّ  ، العاملني رب العظيم هللا أمحد
  . كثرياً  تسليماً  وسّلم وصحبه آله وعلى ،هللا عبد بن حممد هللا،

 : بعد أما
ت الفتاوى هذه إعداد إىل تعاىل هللا وّفق فقد م يف واإلجا   تســـتقبل مباركات معدودات أ

  اْلَمْجمع شيوخ من األعالم بعض رأى حني املعظم، رمضان شهر املبارك، الشهر ورغبة شوق يف
ت نُعدّ  أن  تلزمين وجه على ا وُكّلفت الصــــائمني، وقضــــا الصــــوم شــــؤون يف الســــائلني إجا

م جتّمعت دوق. به الطاعة هم وكثرت ســؤاال  مالقاة وعرضــاً، قصــداً  ، ومشــافهة مهاتفة ،قضــا
ا السؤاالت هذه ُجتمع أن الشأن أهل قّرر حىت ،ةومراسل  يف للناس يقّدم واحد سفر يف وإجا

 . الصيام مبسائل تتعلق أسئلة كلها وهي  ـ رمضان شهر ـ حاجتهم وقت
ا رأيت ،الصــــائمني ســــؤاالت يف نظرت وَلمَّا نِّفت لو أ  ب كل يف جنمع أبواب على صــــُ
 ،الصــــائمني صــــنوف من مجاعة أو طائفة أو عذر أو شــــرط أو ركن أو جبانب املتعلقة األســــئلة
ت وتكون جمتمعاً، الذهن ليكون   على املراد إىل والباحث ْلُمطالع توصـــل مرتّبة متوالية اإلجا
 .املطلوبة الغاية

ا الصائمني سؤاالت جاءت: لذلك  :اآلتية اخلمسة األبواب يف مصنفة وإجا

  وما واإلمســـاك، النّية من الصـــوم، ركان اخلاصـــة الســـؤاالت وهي: األركان مســـائل] 1[
 .وحنوها الشروط من الصيام حيقق وما يصححهما وما يفسدمها

ـــؤاالت وهي: املرض أقضـــــية] 2[   شـــــهر يف املرضـــــى ومســـــائل املرض، بعذر املتعلقة الســ
  .رمضان
 . رمضان يف املسافرين وقضا السفر بعذر املتعلقة السؤاالت وهي: السفر أقضية] 3[
 شؤون من خيّصها وما الصائمة، املرأة مبسائل املتعلقة السؤاالت وهي: النساء أقضية] 4[
 .خاّصة إشكاالت من هلا يقع وما ،وقضا
ا تعترب اليت ملسائل املتعلقة السؤاالت وهي: العوائد أقضية] 5[  ما أكثر العادات من أ



 

 
 

  

 18 

 .ذلك وحنو والعمل ّيبوالتط والنوم والشرب األكل كمسائل العبادات، من تكون
  الدينية للمسائل الشرعية اإلجابة عليه تكون أن جيب وما ، اإلفتاء يف منهجنا نوّضح وحىت

ــــرورية رأيناها مبقّدمات قّدمنا ؛ ـــوم كليات عليها تنبين اليت األصـــــول تبّني  ضـ   ، وأحكامه الصــ
 حيكم أن والفرعية اجلزئية الصــوم مســائل يف الناظر احتاج إذا للصــواب املصــوَّبة للرؤية وُتضــئُ 
 ملقاصـــــــد رعاية ، ألصـــــــل والفرع لكليّ  اجلزئي فُيلحق الكلية الرؤية عنده فتكتمل عليها،
ته ألهدافه وحتقيقاً  ، الصوم  جيب وما ، يؤّخر أن جيب وما يقّدم أن جيب وما ، املكّلفني يف وغا

 .. وهكذا..  يرّجح أن
ـــؤاالت على اإلجابة عند اســـــتصـــــحبت ولقد  والباحثني القّراء من املســـــتفيدين حال الســ

م ، والصــــــائمني  املثّقف، غري العامي ومنهم العامي، املثّقف فمنهم: متفاوتني أصــــــنافاً  فوجد
ك العابد ومنهم  العامل ومنهم ، املتقّدم الباحث ومنهم اخلّريج، الباحث ومنهم ، املقّلد املتنســـــّ

تهد الناقل، والفقيه ، حريرنال ت كل خماطبة فقصـــدت املرّجح، وا   بعبارة واألصـــناف املســـتو
ت حررت التوفيق الظن على غلب إذا حىت ، أرهقين مما واحدة، ولفظة واحدة  على ، اإلجا

ـــــديد النفع من أرجوه ما   ملذاهب وجئت ، والعابد للعامي املختار لراجح فجئت ،والتســــ
  للمجتهدين واملناقشــات ألوجه وجئت ، للعلماء ألدلة وجئت ، والفقهاء للباحثني واألقوال

 اجلملية، الفتاوى من أشــكو كنت وأين خاصــة ، ُوفّقت قد أكون أن أرجو وبذلك واملرّجحني،
ا املعاصرين، من التفصيلية الفتاوى أنشد وسعيت  والرتجيح االختيار إىل وُترشد وتُعّلم تُقنع أل
 .الصحيح لراجح بعدُ  يقع مل ما وتصويب شرعي، بوجه وقع ما تصحيح إىل وتسمح أهَلهما،
ــــأله فا  الدين خري إىل يوّفقنا وأن ، الكرمي لوجهه خالصــــــاً  العمل هذا منا يتقّبل أن أســ
  من صـــعب ما عليهم يســـّهل والصـــائمني، والســـائلني الطالبني الفتاوى ذه ينفع وأن ، والدنيا

  .آمني الّلهمّ  إلشارة، فهم من عسر ما هلم وييسر وعبارة، لفظ
                                       

  ربه رمحة إىل الفقري          
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مــات   مقدِّ
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 أصوليــة
 مهّم 
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 مهّمة أصوليةٌ  مقّدماتٌ 

  

ا قّدر أصــــولية مبقّدمات مجعناها اليت الفتاوى هلذه نقّدم أن رأينا  ما لتوضــــيح ضــــرورية أ
  ومعايري الصوم مقاصد ولبيان ، لصيام املتعّلقة واملسائل القضا يف الفتيا عليه تكون أن جيب

  لتعبيد ، واألقوال اآلراء وبني ، واألخبار النصــوص من احملتمالت بني الرتجيح وقواعد ، اإلفتاء
 . هللا عن املوّقعني مسالك وحترير ، هللا إىل السالكني طريق

  : ثالٍث  يف املقّدمات هذه وجعلنا
 . الصوم مقاصد يف :األوىل املقّدمة

  . رمضان صيام أحكام أصول يف :الثانية واملقّدمة

 . والرتجيح الفتيا قواعد يف :الثالثة واملقّدمة
  

 األوىل املقّدمة
  ومـــــالصّ  دــاصــمق يـف

 على ُحيكم ما وكثرياً  النظر، ومتام الفقه كمال من مبقاصـــــدها الشـــــرعية األحكام ربط إنّ 
  من حتقيقها احلكيم الشارع قصد اليت وأهدافها مقاصدها إىل التفات دون والتصرفات األفعال

ما من أكثر والُفتيا احلكم يءفيس ، التكليف  من وكم ، إصالحهما من أكثر ويفسدان ،إحسا
ا عن ، ســنوات األمة فتاهت جزئي بنظر قضــا يف أفىت َمن املفتني  اخلري مســالك وأنقطع قاد
ً  واحلق ً  أعواماً  الدعوة وتوقّفت ،أزما  فرع الشــيء على واحلكم وتصــّور، تقدير والُفتيا ، وأحقا

 . هللا رمحهم الفقه أصول أهل يقول كما تصّوره عن

 ، الصـــيام مبقاصـــد هلا نقّدم أن الصـــيام فتاوى إىل واملدخل االبتداء حســـن من كان :هلذا
 .هللا رمحهم الفقه يف التحقيق أهل عنها غفل ما واليت

  :  أربعة،هي الصوم مقاصد أهم أن وجدت العلماء أقوال يف النظر وبعد
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 .. األنفس لتزكية التقوى حتصيل ـ
  ..  الشهوات لكسر الشيطان مسالك سدّ  ـ
ت ومضاعفة الطاعات توفري ـ ن ب من للدخول املثو   ..  الرّ
  .. الرحيم الرؤوف لشكر التخفيف وأوجه التيسري مظاهر تبيني ـ

 : النفس لتزكية التقوى حتصيل: أوالً 

ٱٱٿٱٱٿٱچٱٱ يقول تعاىل وهللا الصــــوم آية يف للقرآن لٍ  كل عليه يقف املقصــــد وهذا

  .)2( چٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٿ
 وظمئت جاعت وإذا املخالفات، إىل وتشوَّفت ، املعاصي إىل طمحت شبعت إذا والنفس

ا وتذكرت ، الطاعات إىل تشــّوفت  يقّدم الســلف بعض كان ولذلك املناجات، إىل فتطّلعت ر
 إىل تنازعين وهي نفسي على هللا يطّلع ألنْ : " فقال ذلك عن فسئل العبادات سائر على الصوم
 .)3("شبعتْ  إذا معصيته إىل تنازعين وهي عليها يطلع أنْ  من إيلّ  أحبّ  والشراب الطعام

 مطالب إىل النفس لبمطا من رٌ وحترّ  ، الربّ  مراد إىل النفس مألوف عن خروجٌ  الصيام ويف
 الطاعة تشّوف على نفسلل ترويضٌ  كله ذلك ويف الذات، حمابّ  على هللا حملابّ  وتقدميٌ  الشرع،
  جلّ  عنه احلاجبة لعالئقا من دالتجرّ على و  ، اإلخالص على للقلب وتدريبٌ  املخالفة، ومباينة
   .التزكية من متامبال ريب  وذلك وعال،

ـــوم: "  هللا رمحه القيم ابن يقول  والقوى الظاهرة، اجلوارح حفظ يف عجيب ثري وللصـــــ
ا، عليها؛ اســـــتولت إذا اليت الفاســـــدة املواد هلا اجلالب التخليط عن ومحيتها الباطنة،   أفســـــد

 ، صـــحتها واجلوارح القلب على حيفظ فالصـــوم صـــحتها، من هلا املانعة الرديئة املواد واســـتفراغ
  .)4( التقوى على العون أكرب من فهو ، الشهوات أيدي منها استلبته ما إليها ويعيد

ــود الصـــوم : اخلواء وكســـر اهلوى لتقَوى النفس  «ويقول الغزايل رمحه هللا:  ومعلوٌم أّن مقصـ

                                                
 .  183 ، البقرة سورة) 2(
 .  17 ص ، السالم عبد بن العز ، الصوم مقاصد) 3(
  ..  15 ص للقرضاوي الصيام فقه عن 2/29 ، املعاد زاد) 4(
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  .)5( » على التقوى
  : الشهوات لكسر الشيطان مسالك سدّ : نياً 
 على وأفسدها هاطر أخ والكبائر املعاصي إذ ،املعاصي شهوة يكسران والعطش جلوعا ألنّ 

تمع الفرد   على مسالكهما لصيام ىلتعا هللا فسدّ  ،والفرج البطن بشهوات متعلقاً  كان ما: وا
 .  الشيطان

  الوصــــية جاءت لذلك اإلنســــان، إغواء يف الشــــيطان أســــلحة أخطر من اجلنســــية فالغريزة
: والسالم الصالة عليه فقال صرحية" الشباب" بسببها لإلغواء تعّرضاً  الناس فئات ألكثر النبوية

  مل ومن للفرج، وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج، الباءة منكم استطاع من! الشباب معشر (
 أُنثييه رضَّ  كمن الفرج شهوة كسر على الصوم فتأثري. )6()ِوَجاء له فإنه لصوم فعليه يستطع

 الدم، جمرى آدم ابن من جيري الشــيطان إن: (احلديث يف جاء وقد يرغب، أو يشــتهي يعدْ  فلم
 .)7(")جلوع مسالكه فضّيقوا"

ر  فإنه ، فتتقون تضــــعفون لعلكم: "فيقول چٱٱہٱٱۀٱچ تعاىل قوله العريب ابن ويفســــّ
 .)8( اهـ"  املعاصي قّلت الشهوة ضعفت وكلما ، الشهوة ضعفت األكل قلّ  كلما

ـــهوة وكســــــرها من أعظم ســــــبل التقّرب إىل هللا عّز وجّل،  ـــــعاف الشـــ التقرب برتك  يفو فإضـ
لصيام فوائد   كما قال ابن رجب رمحه هللا:  ،الشهوات 

 والبطر األشـــر على النفس حتمل ؛النســـاء ومباشـــرة يوالرّ  الشـــبع فإنّ  ،فسالنّ  كســـر:  منها
  .والغفلة

                                                
 . 309ص  1) إحياء علوم الدين، للغزايل، ج5(
  املســـــــند، يف وأمحد ،1400 برقم النكاح كتاب أول يف ومســـــــلم ،1905 برقم الصـــــــوم يف البخاري أخرجه) 6(

1/378 . 
 الصوم كتاب يف داود وأبو ،2175 برقم السالم كتاب يف ومسلم ،2039 برقم االعتكاف يف البخاري أخرجه) 7(

ر مشـــكل شـــرح يف شـــرحه ويراجع ،1779 برقم الصـــيام يف ماجة وابن 2470 برقم .  1/101 للطحاوي اآل
 .احملدثون قال كما احلديث لفظ من وليست ، الرواة إدراج من) جلوع مسالكه فضيقوا( األخرية واجلملة

 .  1/75 ، القرآن أحكام) 8(
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 وتعميه القلب يتقســــــّ  قد ؛الشــــــهوات هذه تناول فإنّ  ،والذكر للفكر القلب ختلي :ومنها
ــــــتدعي ،والفكر الذكر وبني العبد بني وحتول ــــراب و الطعام من الباطن وخلو ،الغفلة وتسـ  ؛الشـــ

   .والفكر للذكر وخيليه ،قسوته ويزيل ،رقته ويوجب ،القلب رينوّ 
 من الفقراء من كثرياً   نعــهم مــا على لــه قــداره عليــه هللا نعمــة قــدر يعرف الغينَّ  أنّ : ومنهــا

 له املشقة صولحو  ،خمصوص وقت يف ذلك من متناعه هفإنّ  ،والنكاح والشراب الطعام فضول
 ،لغَىن  عليه هللا نعمة شـــكرَ  ذلك له فيوجب ،اإلطالق على ذلك من نعم من به ريتذكّ  ؛بذلك

   .ذلك من ميكن مبا ومواساته ،احملتاج أخيه رمحة إىل ويدعوه
 الشــيطان فإنّ  ،آدم ابن من الشــيطان جماري هي اليت مالدّ  جماري يضــيق يامالصّــ  أنّ : ومنها

 الشــــهوة ســــورة وتنكســــر ،الشــــيطان وســــاوس لصــــيام فتســــكن ،مالدّ  جمرى آدم ابن من جيري
  .)9(النكاح شهوة عن لقطعه ) وجاءً  الصوم ( وسلم عليه هللا صلى النيب جعل وهلذا ،والغضب

ت ومضاعفة الطاعات توفري: ثالثاملقصد ال ن ب من للدخول املثو   :الرّ
 : الصيام يوفرها اليت الطاعات ومن

 :  الصدقات تكثري] 1[

 عن ُحكي وقد اجلائع، إطعام على ذلك فحثّه اجلوع من فيه ما تذّكر جاع إذا الصــائم ألن
: (  فقال ذلك عن فسئل به، املتعلقني مجيع كل حىت كل ال كان أنه  سليمان هللا نيب

 .  )10()اجلائع فأنسى أشبع أن أخاف

 األرض؟ خزائن وبيدك أجتوع: له فقيل طعام من يشــبع ال كان أنه  يوســف عن وروي
  .  )11()اجلائع أنسى أنْ  شبعتُ  إنْ  أخاف إنْ : (  فقال

 الريح من خلري أجود رمضــــان يف كان ولكن الســــنة كل يف بطبعه جواداً   النيب وكان
 أنفقت فقد جوادين، كذلك فكانوا منه عليهم هللا رضوان والصحابة عائشة وتعلمت. املرسلة

                                                
  .168) لطائف املعارف البن رجب، ص 9(
 .  16 ص ، الصوم مقاصد) 10(
  .  191 ص 9 ج 5م ، القرطيب تفسري) 11(
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م من يوم يف عائشــة  عليه نفطر ما لنا أبقيت لو: خادمها هلا فقالت درهم، ألف مائة الصــيام أ
 ".لفعلت ذكرتيين لو:" فقالت! اليوم

 للصدقات اً تكثري  عليها قادر مسلم كل على الفطر صدقة الشرع أوجب كله ذلك وفوق
 .املواساة شهر يف

 :  الليل قيام] 2[
 رمضــــان يف الليل قيام فإن!  هللا حملبة جلباً  وأكثرها النوافل أعظم من الليل قيام كان فإنّ 
  حسان تبعهم ومن والتابعون الصحابة له واجتمع النصوص فيه فوردت ، خبصوصه فيه مرّغب

 والرســول فيه ما  الطاعة مظاهر من ذلك ويف رمضــان، ليايل لقيام جيتمعون الناس يزال وال ،
 رمضان قام من: (يقول  ً ً  إميا  .)12()ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسا

 : الصائم إفطار] 3[

 الصـــائم إنّ : (احلديث ويف ومثوبة أجر من هللا جعله وما الصـــائم إكثار الطاعات توفري من
  .)13()يفرغوا حىت عنده ُأكل إذا املالئكة عليه تصلي
 
 : القدر ليلة] 4[

ت وتكثري الطاعات توفري ومن  فمن ، شهر ألف من خرياً  رمضان ليايل من ليلة جعل املثو
 وأي ، شـهر ألف ذكره كمن الليلة هذه يف هللا ذكر ومن ، شـهر ألف قام كمن الليلة هذه قام

ٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱچ تعاىل قال وقد!!  منه أكثر ُترجى مثوبة وأي هذا من أكثر يكون أجر

ٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپ ٱٱٱٱٺٱٱڀٱٱٱڀٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٹٱٱٱٹٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ

 .)14( چٱٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٹٱٱٱٹ

                                                
 قيام يف الرتغيب ب ومســــلم ، 1/22 رمضــــان قيام تطوع ب ، اإلميان كتاب البخاري الشــــيخان أخرجه) 12(

 . 1/523 رمضان
  .  1738 برقم الصوم كتاب يف سننه يف والدارمي ، 6/365 املسند يف أمحد أخرجه) 13(
 .  القدر سورة) 14(
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 :  القرآن تالوة] 5[

 جيد ما وأكثر تالوته، حقّ  يتلوه هللا بكتاب مرتبطاً  رمضان يف نفسه جيد املوفق الصائم فإن
 لتالوة تفّرغوا رمضان خلد إذا كانوا العلم أهل وكل ، القرآن شهر ألنه ، رمضان يف لياً  نفسه

 الظاهرة والطاعة لعظيمةا واملثوبة العظيم األجر هذا ويف معانيه على والوقوف ومدارسته القرآن
. 

ن ب من اجلنان إىل الصــائم الطائع العبد ليوصــل ذلك وكل : األحاديث وردت كما الر
ن، له يقال ً  اجلنة يف إن(   غريهم، أحدٌ  معهم يدخل ال القيامة، يوم الصائمون منه يدخل الر

  .)1() أحد منه يدخل فلم ُأغلق، آخرهم دخل فإذا منه، فيدخلون الصائمون؟ أين: يقال

ـــاطيب رمحه هللاوينّبه إىل هذا املعىن اإلمام  ـــــيام يف «: ويقول )2( الشــــ ــــد :الصــ  مســـــــالك ســـ
ن، ب من والدخول الشــــــــيطان،  من(: احلديث يف العزبة يف التحصــــــــني على واالســــــــتعانة الر

   .)3()وجاء له فإنه لصوم فعليه يستطع؛ مل ومن( : ☺ قال مث )فليتزوج الباءة؛ منكم استطاع
   .)4()جنة الصيام( : ☺وقال
  .)5()نّ الرّ  ب من دعي الصيام؛ أهل من كان  ومن( : ☺ وقال

                                                
  .  الصيام فضل ب الصيام يف ومسلم ، 1896 برقم الصوم يف البخاري أخرجه) 1(
 . 144 – 143ص  3) املوافقات للشاطيب ، ج2(
ب الصـــــوم ملن خاف على نفســـــه العزبة، 3(  /119 /4) احلديث أخرجه البخاري يف "الصـــــحيح" "كتاب الصـــــوم، 

ب قول النيب صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم: "من اســــــــتطاع الباءة؛  -واملذكور لفظه - 1905رقم  وكتاب النكاح، 
ب من مل يســـــتطع الباءة فليصـــــم، 5065رقم  /106 /9فليتزوج" ،  "، ومســـــلم يف 5066قم ر  /112 /9، و

قت نفســه إليه ووجد مؤنة،  ب اســتحباب النكاح ملن  " 1400رقم  /1018 /2"صــحيحه" "كتاب النكاح، 
 عن ابن مسعود رضي هللا عنه.

ب فضـــــل الصـــــوم، 4( ب هل يقول 1894رقم  /103 /4) أخرجه البخاري يف "الصـــــحيح" "كتاب الصـــــوم،  ، و
تم،  ب فضـــل الصـــيام، 1904رقم  /118 /4إين صـــائم إذا شـــُ  /2"، ومســـلم يف "صـــحيحه" "كتاب الصـــيام، 

  " عن أيب هريرة رضي هللا عنه.806
ن للصــــــــائمني، 5( ب الر "، مســــــــلم يف 1896رقم  /111 /4) أخرج البخاري يف "الصــــــــحيح" "كتاب الصــــــــوم، 

ب فضـــل الصـــيام،  رفوعا: " من حديث ســـهل بن ســـعد م1152رقم  /808 /2"الصـــحيح" "كتاب الصـــيام، 



 

 
 

  

 26 

لرتك واالنصراف :املقصد الرابع   :حتقيق التعّبد 
ل فعل واألداء، فالشــهادة فغالب الشــعائر التعّبدية احملضــة وأغلب أركان العبادات متحققة 

للسان مع إقرار اجلنان، والصالة فعل وأداٌء ظا لنطق  لقيام والركوع والسجود فعٌل قوّيل  هر 
يتاء املال ودفعه ل ـــهد والســـــالم، والزكاة فعٌل وأداء  لمســـــتحقني من أصـــــحاب واجللوس والتشــ

  ٌء، وهكذا..اأدو ٌء للمناسك والشعائر، وكذلك اجلهاد فعٌل ااملصارف، واحلّج فعٌل وأد

ك املشـــتهى املباح ولو  أّما الصـــيام فهو عبادة الرتك واالنصـــراف، فال يتحقق الصـــوم إال برت 
ألوامر والنواهي، متحققكان حالًال يف نفســـــه، كاألكل والشـــــرب واجلماع. ومبا أّن الشـــــريعة  ة 

ألفعال والرتوك؛ فماحيقق جانب النواهي والرتوك جبالء هو الصيام.    و

ــــــالة ــك عن طاعته وفعل الزكاة وأداء احلج مظهر يعّرب به الع وكما أّن إقامة الصـــ ابد الناســـــــ
لرتك واإلمساك؛ كذلك يعّرب به العابد امل تنسك عن طاعته  وعبادته لفعل واألداء، فالصيام 

  له عّز وجّل.

  وهذا مقصوٌد مجيل من مقاصد الصوم؛؛؛

ـــــرا ولكنَّ  لرتك واالنصــــ ــوداً أمجل وأكمل بتحقيق التعّبد  قد ظهر للعلماء. وهو ف مقصـــــــ
م، وهم الرسل والنبيني االرتقاء إىل رتبة أهل التنّزه عن الشهوات م واكتساب صفا ، والتشّبه 

 االقتداء..  الصوم من املقصود «ويف اإلحياء:  واملالئكة املقربني، صلوات ريب وسالمه عليهم.
َّ  ،اإلمكان حبســـــب الشـــــهوات عن الكفّ  يف ملالئكة  واإلنســـــان .الشـــــهوات عن منزهون مفإ

ـــــهوته كســـــــر  على العقل بنور لقدرته ،البهائم رتبة فوق رتبته  الســـــــتيالء ،املالئكة رتبة ودون ،شــ

                                                
ن، يدخل منه الصـــــــــــائمون يوم القيامة، ال يدخل معهم أحد غريهم، يقال: أين  "إن يف اجلنة  يقال له الر

 الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم؛ أغلق فلم يدخل منه أحد" .
ب قول النيب صـــــلى هللا عليه وســـــ نت متخذا لم: "لو كوأخرجه البخاري يف "صـــــحيحه" "كتاب فضـــــائل الصـــــحابة، 

ب من مجع الصـــــــــدقة وأ3666خليال..." ، رقم  عمال الرب، رقم "، ومســـــــــلم يف "صـــــــــحيحه" "كتاب الزكاة، 
كان من أهل الصيام دعي   " من حديث أيب هريرة بلفظ: "من أنفق زوجني يف سبيل هللا..." ، وفيه: "ومن1027

ن" . ب الر   من 
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ا مبتلى وكونه ،عليه الشـهوات مك مافكلّ  ،مبجاهد  السـافلني أسـفل إىل احنطّ  ؛الشـهوات يف ا
ـــــهوات قمع مـاوكلّ  ،البهـائم بغمـار والتحق  .املالئكـة فق والتحق ينيلّ عِ  أعلى إىل ارتفع ؛الشــــــ

 وجلّ  عزّ  هللا من يقرب ؛خالقهم هويتشبّ  م ييقتد والذي ،وجلّ  عزّ  هللا من بونمقرّ  واملالئكة
م ــــــبيه فإنّ  ،كقر  ســـــــرّ  هذا ..لصـــــــفات بل ؛ملكان مثََّ  القريب وليس ،قريب القريب من الشـ
ب عند الصوم   .)1(اهـ املراد نقله »القلوب وأصحاب األلباب أر

لرتك واالنصراف عن امل باحات ال يتحقق وال يكون ومن املهّم جداً التنبيه إىل أّن التقرب 
إلمســـاك عن املباح جتناب احملّرمات، وال معىن أبدًا أن تصـــوم  ات وأنت واقٌع على رذائل إال 

  احملظورات متخّوٌض يف مستنقع احملرمات.

بعد التقرب  إالّ ال يتّم ب إىل هللا تعاىل برتك هذه الشــهوات املباحة يف حالة الصــيام التقرّ بل 
ــه برتك مــا حرم هللا يف كــل حــالٍ  و العــدوان على النــاس يف دمــائهم  ،والظلم ،من الكــذب ،إلي

ـــهم  ؛من مل يدع قول الزور والعمل به(وهلذا قال النيب صــــلى هللا عليه وســــلم:  ،وأمواهلم وأعراضـ
ليس الصــــــــيام من الطعام و (ويف حديث آخر:  )2( )شــــــــرابه حاجة يف أن يدع طعامه و فليس 

رب صائم حظه (وقال النيب صلى هللا عليه وسلم :  )3()الشراب إمنا الصيام من اللغو و الرفث
ــــهر ـــلف: .. و )4()من صــــــيامه اجلوع و العطش و رب قائم حظه من قيامه الســ « قال بعض الســـ

ــــراب والطعام ؛أهون الصـــــيام فليصـــــم مسعك  ؛إذا صـــــمت« : ◙وقال جابر ».ترك الشـ

                                                
  . 310ص  1) إحياء علوم الدين ، للغزايل، ج1(
  .707، والرتمذي برقم 2364، وأبو داود برقم 1903) أخرجه البخاري برقم 2(
، واحلاكم يف املستدرك برقم 8096، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 1996) أخرجه ابن خزمية يف صحيحه برقم 3(

. كلهم بلفظ ( 242ص  3، وقال: صـــحيح على شـــرط مســـلم، وصـــحح األعظمي إســـناد ابن خزمية ج1570
  لصيام من األكل والشرب..).ليس ا

، والنســـائي يف 1997، وابن خزمية برقم 8843، وأمحد يف مســـنده برقم 1690) أخرجه ابن ماجة يف ســـننه برقم 4(
، وصـــــــححه احلاكم على شـــــــرط البخاري، وصـــــــحح 1571، واحلاكم يف املســـــــتدرك برقم 3236الكربى برقم 

ؤوط إس  ناد أمحد.األعظمي إسناد ابن خزمية، وجّود شعيب األر
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 ،وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ،ى اجلارأذَ  عْ ودَ  ،وبصرك ولسانك عن الكذب واحملارم
  . » وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء

    اونـــــتص ينـم معـالس يـف نـيك مـل إذا     
  تـــصم منطقي ويف غض بصري ويف  

   والظمأ اجلوع صومي من نْ إذ فحظي     
  .)1(متصُ فما  اً يوم تمْ صُ  إينّ  قلت فإنْ   

 : الرحيم الرؤوف لشكر التيسري مظاهر تبيني: اً خامس
 :لتيسريا أوجه من وجهاً  املتدبر له جيد الصيام أحكام من حكم كل يف والشارع

 عنه فخفف ادراً ق كان إن املســكني ويطعم الصــيام عنه ســقط وكرب هلرم العاجز فالصــائم 
ن ب إىل به يسلك ما له وكثر به رمحة الصوم   . واإلطعام لصدقة الرّ
 د خيشــى الذي واملريض  به رمحة الفطر يف له رّخص مشــقته أو الربء خر أو املرض ازد

.  
 الفطر يف له فرّخص عنه خّفف السفر ألواء خيشى الذي واملسافر.  
 رمحة الصوم لشارعا عنهما أسقط ولديهما أو أنفسهما على خافتا إنْ  واملرضع واحلامل  

  .ما
 الشــارع رّخص الزائدة واملشــقة اهلالك درجة إىل والعطش اجلوع اشــتد أو احلر اشــتدّ  إذا 

ٱٱۇٱچ هللا وصـــدق الصـــيام أوجه من وجه كل يف التيســـري إالّ  جتد فال.. وهكذا..  الفطر يف
 هللا تيسري إىل الصائمون ينتبه لو ذلك فكل ،)2( چٱٱۋٱٱٱٷٱٱۈٱٱۈٱٱٱۆٱٱۆٱٱۇ
  . الرحيم الرؤوف شكره حق هللا فيشكرون عنهم وختفيفه هلم

 

                                                
 .168) لطائف املعارف، ص 1(
     185 البقرة ) 2(
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 الثانية املقدمة
 امالصي كامأح أصول

ا هناك أصــول شــرعية حاكمة لفقه الصــيام، الســيما صــيام شــهر رمضــان، ال ب ّد من مراعا
 يلي:والتنّبه هلا عند إفتاء صائم أو مريد صوم، ومن أمهها، ما 

 :التخفيف على مبين رمضان صيام:  األول األصل

ته والتايل ، وجل عز هللا لكتاب املتدبر إن  تشــريع يف الشــارع مراد على ليقف الكرمية آل
ٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱچتعاىل هللا قول يتلو حيث ، رمضــــان صــــيام

 أن وجل عز هللا أراد ، العلماء قال كما وهذا. )1(ٱچٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڤٱٱڤٱٱڤ
 أن تفســـريه يف عاشـــور ابن وذكر رمضـــان شـــهر بصـــيام التكليف وطأة املؤمنة األمة عن خيفف

ــــــبيه ٱقوله يف التشـــ ٱٱ ٱٱٱٱڤٱٱٱٱٹچٱ ٱٱ : األول الغرض:  ثالثة أغراض له چٱٱٱڦٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱ
ا ا والتنويه ، العبادة ذه االهتمام   وشرعها املسلمني قبل كان ملن اإلسالم قبل هللا شرعها أل

ا ووفرة صالحها اطراد يقتضي وذلك للمسلمني   .  ثوا
  هذا يســتثقلوا أن العبادة ذه املكلفني على ويناً  لســابقني التشــبيه يف أن: الثاين الغرض

 .  الصوم
رة: الثالث الغرض   هذا قبول يف مقصـــــرين يكونوا ال حىت الفريضـــــة ذه للقيام العزائم إ

ــــــابقة األمم به أدى ما تفوق بقوة ليأخذوه بل ، الفرض   التكليف خطاب أن كما ؛ )2(الســ
 وفرائض األخرى الشعائر إجياب خطاب من وإخراجه توجيهه يف أخف رمضان لصيام واإلجياب
 :  بصفتني اتسمت واحلج والزكاة لصالة امللزمة األوامر فإن اإلسالم،

 

 :  املباشرة:  األوىل الصفة

 :  مباشراً  وجيهاً ت موجهاً  ا التكليف خطاب يت العينية العبادات هذه من واحدٍ  فكل

                                                
 183: البقرة) 1(
    157-1/156 - والتنوير التحرير تفسري)  2(
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ٱٱٱڱٱچ تعاىل قال الزكاة إجياب ويف ،)1( چٱڦٱٱٱڤٱچ تعاىل قال الصـــالة إجياب ففي
  )2( چٱٱڭٱٱۓٱچ تعاىل قال احلج إجياب ويف ،چں

 إمكان وبني رضالف بني يربط مباشـــرة غري بصـــيغة اخلطاب جاء فقد الصـــوم إجياب يف أما
 .  فصاموا قبلنا من أمم على ُفرض إذ ، حتقيقه

  :  واملكلفني لتكليف اإللزام:  الثانية الصفة
 املخاطب غري من ولو ا اإللزام أيضــاً  جاء ؛ مباشــراً  اإللزام خطاب جاء كما الصــالة فإن
ــــذلــــــك املكلف ــــذلــــــك. الزكــــــاة وكــ ملعروف يتعلق لــ  من كثري يف املنكر عن والنهي األمر

ألمر لنهي الزكاة وإيتاء الصـــــــالة قامة مواردمها ٱچ تعاىل قوله ومنه ، فيهما التفريط عن و
ٱٱٱگکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱڑٱٱڑٱٱژٱٱٱٱژٱٱڈٱٱڈٱٱڎٱٱڌڎٱٱڌ
 يف كما الدولة يد على ولو قائم والزكاة الصالة لفرضية الغري وإلزام ، )3( چٱٱگٱٱگٱٱگ

ٱٱۀٱٱٱٱٱٱۀٱٱٱڻڻٱٱڻٱٱڻٱٱںٱٱںٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱچ تعاىل قوله من الزكاة شــــأن
 . )4( چھٱٱھٱٱہٱٱہہٱٱہ

 من غريه بإجيا من أخفّ  رمضـــان صـــيام إجياب فجاء ، الصـــيام فرض منه خال ذلك وكل
 .  العبادات
 ختفيف:  هو رمضان شهر صيام وأحكام تشريعات عليه بُنَيت الذي األول األصل:  إَذنْ 

 برفع ، الصــيام ومريدي الصــائمني على التيســري يقتضــي الوطأة وختفيف.  املكلفني على الوطأة
  شأن يف قال وقد التيسري أحكامه يف مريد تعاىل هللا ألن عنهم املشقة ودرء ، العنت ونفي احلرج
ـــــيام أحكام ــــــة صـــ   يعين وهذا .)5( چٱٱۋٱٱٱٷٱٱۈٱٱۈٱٱٱۆٱٱۆٱٱۇٱٱۇٱٱڭٱچ خاصــ
  على الصــيام يف اليســر بتحقيق وجل عز هللا ملراد الصــائمني ســؤاالت يف املفتني موافقة وجوب
 مل ما نلزمهم وال ، االحتياط بدعوى عليهم نشـــــدد فال ، أحكامه يف عليهم والتيســـــري الناس

                                                
 43: البقرة  سورة) 1(
 196: البقرة سورة) 2(
 41: احلج سورة) 3(
 .103: التوبة سورة) 4(
 .185: البقرة سورة) 5(
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 .   للحرج ورفعاً  للعنت دفعاً  عنهم التخفيف واألوجب ، للشك دفعاً  الشرع يلزمهم
  :الشك ال التيقن على مبينٌ  رمضان صيام:  الثاين األصل

 يليق الذي لاألصـــ كان ، األخرى الشـــعائر من أخف رمضـــان صـــيام شـــعرية أن تبني ملا 
  .الشك يُلغى وأن اليقني يُعتمد أن الصيام بشعرية
 ما على كان ام بقاء األصـــل ألن ، صـــيام عليه جيب ال التكليف بلوغه يف شـــكَّ  فمن  

  .  يقني على يكون أن جيب التكليف يف فالدخول.  كان
 واجلماع والشـــرب األكل له وجاز ، اإلمســـاك عليه جيب ال الفجر طلوع يف شـــكَّ  ومن 

ٱٱڤٱچ تعاىل قال وقد التيقن يقتضـــــي   والتبّني  التبّني، اإلمســـــاك دليل جعل تعاىل هللا ألن
  )1( چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱٱٱڤ

ـــبح وال ،الســــحور من بالل آذان مينعنكم ال(:  قال فقد ، النيب ســــنة هذا وكان   الصـ
 . )2()األفق يف املستطيل الصبح ولكن املستطري
  :  عليهم هللا رضوان الصحابة منهج هو هذا وكان
 ُكلْ : " عباس بنا له فقال السحور، عن يسأله عنهما هللا رضي عباس ابن إىل رجل جاء 

  " . تشك ال حىت شككت ما
 وقال ، رالفج طلع قد:  أحدمها فقال ، يتســـــــّحر وهو بكر أيب على رجالن ودخل 
  .  اختلفا دق لْ كُ  - لنفسه أي - بكر أبو فقال.  بعد يطلع مل: اآلخر
 يستيقنا حىت فليأكال الفجر يف رجالن شكَّ  إذا: "  عمر وقال ."  
 فقال ؟ لفجرا أطلع: لرجلني فقال زمزم من دلواً  أخذ عمر ابن رأيت:  مكحول قال 
  . عمر ابن فشرب.  نعم:  اآلخر وقال ، ال:  أحدمها

  :  حسان هلم التابعني منهج ذات وهو
ـــــ ـــــــ  ما ّكلْ : " احلســن له فقال ؟ الصــبح يف وأمرتي أتســحر:  البصــري للحســن رجل قال ـ

                                                
 187اآلية البقرة) 1(
  الصيام كتاب يف البخاري يف وأصله ، 27 ص الصيام كتاب املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه)  2(
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 " . خفاء لصبح ليس وهللا إنه امرتيت
ء وضعت: "  سريين بن حممد وقال ـ  .)1(" الفجر طلع حىت انظر فجعلت يدي على اإل

 من واخلروج الدخول يف قال فقد العلم أهل مجهور عن الرب عبد ابن حكاه األصـــل وهذا
 رمضان خبروج يقضى ال كما ، شعبان خروج من بيقني إال رمضان يصام ال أنه األصل" رمضان

 .)2("بيقني إال
 .  املفيت للعامل وال ئمللصا ال ومسائله الصيام قضا يف مطلوً  االحتياط فليس :هذا وعلى

  :يفسده مما أوىل الصيام حيقق ما:  الثالث األصل
  فصاروا ، حتياطاال يف لغوا - األوىل القرون بعد - الفقهاء أن جيد الفقه كتب يف فالناظر

ــــبهة دىن الصـــــيام فســـــاد على حيكمون ــــاروا ، شـ  من فأكثروا كملشـــــكو  املتيقن يزيلون وصـ
 من وقريب ، رمضان ملصيا مفطراً  ستني إىل احلنفية أوصلها حىت للصيام واملفسدات املفطرات

 .  واحلنابلة والشافعية املالكية من غريهم أكثر أو قل هذا
 الصـــحابة نهجم أن جند كما ، ذلك خالف على وفتاواه   هللا رســـول ســـنة جند ولكننا

 يضــيقون كانوا ، هةشــب دىن إفســاده من أكثر الصــيام حيققون كانوا كذلك عليهم هللا رضــوان
 :  النبوة منهج ففي للصيام، املبقيات املصححات يف ويتوسعون واملبطالت املفطرات
 وبقي صومه صحّ  ُجنباً  أصبح من ..  
 وبقي صومه صحّ  امرأته قّبل ومن ..  
 وبقي صومه صحّ  وذرعه القيء غلبه ومن ..  
 وبقي صومه صحّ  النهار بقاء فتبني الشمس غروب معتقداً  أفطر ومن..  
 وبقي هصوم صحّ  الفجر طلوع له فبان الليل بقاء معتقداً  جامع أو أكل ومن  ..  
 وبقي صومه صحّ  سياً  شرب أو أكل ومن  ..  
 صومه يفسد مل متضمض ومن  ..  
  ومن اكتحل مل يفطر..  

                                                
  26-3/25 شيبة أيب البن املصنف يف هذا كل راجع)  1(
 .10/19  االستذكار)   2(
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 النيب عن مرويٌ  هذا كل   إبقاء يف عصـــومامل النبوة منهج على واضـــحة داللة ويدل 
  تضــييق هو  لنارســو  لســنة املوافق فالصــحيح هذا وعلى.  وإبطاله إفســاده من أكثر الصــيام

  .للصوم املصححات وتوسيع املفطرات

 عبد ابن احلافظ العالمة ذكرها اليت القاعدة وإعمال قرار يكون األصـــــل هذا وحتقيق 
 واجلماع والشرب األكل من سلم إذا مفطر نه يقضى ال الصائم أن األصل: " قال حيث الرب
   )1("هلا معارض ال بسنة إال

 ذا ع ، للصــوم واملفســدات واملبطالت املفطرات نضــّيق و  واملبقيات املصــححات ونوســّ
 قوية ةســن إىل حيتاج يومه فســاد أو صــائم صــوم ببطالن حيكم أو يفيت الذي ألن ،له واحملققات
 مما غريها وال الذريعة، وال االحتياط، وال القياس، ينفعه فال ،هلا معارض ال صـــــرحية صـــــحيحة

 شـــيخ دهأيَّ  ما وهذا. كفارة أو قضـــاء فرض أو صـــوم إفســـاد أو صـــوم إلبطال به التعلق ميكن
  إفســــاد جيوز ال أنه يرى تيمية فابن. تعاىل هللا رمحهما رشــــد ابن والقاضــــي تيمية ابن اإلســــالم

 األصول يف قلنا فقد ، صحته شروط اعتربت إذا حجة، كان وإن القياس ألن" ألقيسة الصوم
 عليه دلَّ  ما مثل على الصحيح القياس دلَّ  وإن ، النصوص بينتها كلها الشرعية األحكام إن: 

 وال حبرامٍ  ليس أنه علمنا يوجبه؛ ومل الشــيء حيرم مل الرســول ن علمنا فإذا ، خفية داللة النص
 والسنة الكتاب يف ليس أنه نعلم وحنن فاسد، قياس وحترميه لوجوبه املثبت القياس وأن. واجب

ا فعلمنا الفقه أهل بعض ذكرها اليت األشــــــياء ذه اإلفطار على يدلُ  ما " مفطرة ليســــــت أ
  .  )2(هـ.أ

 واجب األكثر عند القضاء وإمنا ، ضعف فيه لقياس القضاء إجياب: "رشد ابن ويقول  
  .  )3( "متجدد مر

 األصول هذه مع صيامال أقضية يف الفتيا تتوافق أن هللا شاء إن الواجب فالصحيح:  وعليه
 . واملعني واملسّدد املوفق تعاىل وهللا ، واملقاصد

                                                
 .10/125 االستذكار)  1(
  25/236 الفتاوى جمموع)  2(
تهد بداية)  3(  2/182 ا
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  الثالثة املقدمة
  حوالرتجي االفتي دقواع

 حسب يفيت فاملفيت عامة، وليست عينية الُفتيا أن:  هو إليه ننّبه أن ينبغي ما أول إن] 1[
 ، واحدة وفتيا واحد بقولٍ  الناس كل أفىت إذا فقيهاً  مفتياً  يكون ولن ، والســائل املســتفيت حال

 فالسؤال لذلك.  آخر بقولٍ  الشاب ويفيت بقولٍ  الكبري الشيخ يفيت  النيب أن كيف وسنرى
 .  وحكمه املفيت فتيا على املؤثران مها والسائل

 ، وقوعه بعد اإلفتاء غري يكون أن ينبغي الفعل وقوع قبل اإلفتاء أن الفتيا قواعد من] 2[
 لراجح املسؤول يهالفق فيفيت لراجح يكون السائل من العبادة أو التصرف وقوع قبل فالنظر
 له يصحح وجهاً  له وجدت فما ، ملصحح يكون فالنظر والفعل التصرف وقوع بعد أما ،عنده

ـــرع حيتمله وجهاً  له وجدت وإن ، أوىل ذلك كان وعبادة فعل من منه وقع ما  كان وإن الشــ
ت يف ســــــنده ما وهذا ، النيب ملنهج موافقاً  ذلك كان ، األصــــــل يف مرجوحاً  عندك  إجا

ت يف الحظناه ما وهو الكتاب، هذا داخل الصائمني سؤاالت  احلج يف خاصة  رسول إجا
 . غريه يف وعامة
ت:  رمضان صيام مسائل يف] 3[   مقصود وفق على تكون العامة السؤاالت على اإلجا

 ـ غالباً  االختيار يت لذلك ، الصـائمني عن واملشـقة احلرج ورفع والتخفيف التيسـري من الشـارع
 .  والتخفيف التيسري حيقق مما نرى ما حبسب ـ مطلقاً  يكن مل إن

 :  الرتتيب على اآليت املنهج اتبعنا لذلك ، واالختيار الرتجيح إىل حنتاج ما كثرياً ] 4[
  .  البني الصريح للدليل الرتجيح] أ[
 املقدم هو اجلمع ألن اجلمع، أمكن ملا الرتجيح يكون األدلة من التأويل حيتمل ما] ب[

 .  الفقهاء مجاهري عند
 ..  وغريها واملقاصد لدالالت الرتجيح يكون األدلة من فيه اجلمع ميكن مل ما] ج[
 من على لتابعيوا ســواه من على الصــحايب قول نقّدم ألقوال الرتجيح فيه يتطلب ما] د[
 . اإلمكان بقدر دونه

  ..التكالن وعليه املستعان وهللا
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]1[  

  مسائــل األركان
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    )1( رمضان التهنئة بقدوم شهر] 1[
 السؤال: 

 بقدومه، بعضل بعضــهم يبارك الناس من كثريًا نرى عام، كل من رمضــان شــهر قدوم عند
 من غريه أو "مضـــانر  شـــهر عليكم مبارك"أو "كرمي رمضـــان"  أو" خبري وأنتم عام كل" :بقوهلم

ا: "ويقول ذلك الناس على يُنكر شــــبابنا بعض نســــمع ولكن التهنئة، عبارات   فهل: "بدعة إ
  .فيكم هللا رك مأجورين أفتو الشرع؟ يف أصلٌ  له وهل ذلك؟ جيوز

 اجلواب:  
 رمضــان، شــهر بقدوم نهإخوا املســلم يهّنئ أن س فال وأســبابه، خلري التبشــري هي التهنئة

 .اراألخب يف ورد كما اخلري من فيه ما فيه األجر، ومضاعفة اخلري شهر وهو
  :هامن أدلة، مجلة املبارك رمضان شهر بقدوم التهنئة جواز على يدل ومما
ـــــ1  أيب حديث يف كما املبارك، الشهر مبجيء أصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب تبشري ــــــــ
  جاءكم قد : (أصــحابه يبشــر وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول قال : قال عنه هللا رضــي هريرة
 أبواب فيه ويغلق اجلنة أبواب فيه يفتح صــــيامه عليكم هللا افرتض مبارك شــــهر رمضــــان شــــهر

  . )2() حرم فقد خريها حرم من شهر ألف من خري ليلة فيه الشياطني فيه وتغل اجلحيم
 بعضــهم الناس ةنئ يف أصــلٌ  احلديث هذا: العلماء بعض قال:« رجب البن اللطائف ويف

   .» رمضان بشهر بعضا
 ال كيف ؟اجلنان أبواب بفتح املؤمن ريبشـــَّ  ال كيف «: له مؤيداً  ذا مقّراً  رجب ابن قال

 يشـبه أين من الشـياطني فيه يغل بوقت العاقل يبشـر ال كيف النريان أبواب بغلق املذنب يبشـر

                                                
ولعل األنســب هلا أن تكون ضــمن أقضــية العوائد، ولكن ملا كانت عادًة ) هذه املســألة ليســت من مســائل األركان، 1(

ا املسائل. لتهنئة والتبشري؛ رأينا أن نبدأ    أن يبدأ الناس شهر رمضان 
 والبيهقي ،2106 برقم والنســائي ،8959 برقم مصــنفه يف شــيبة أيب وابن ،8979 برقم مســنده يف أمحد أخرجه) 2(

ؤوط شــــعيب وقال ،3328 برقم اإلميان شــــعب يف  ســــند وهذا صــــحيح: " 385 ص 2أمحدج روابة عن األر
 .129 ص 4ج النسائي رواية األلباين وصحح" ثقات رجاله
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 .)3(» زمان الزمان هذا
  .)4(»ملباركة الشهور أول يف املتعارفة التهنئة يف أصل هو:« املفاتيح مرقاة صاحب قالو 
ــ2   رسول خطبنا : «قال عنه هللا رضي الفارسي سلمان حبديث هللا رمحه السيوطي واستدل ـ

 عظيم، شهرٌ  أظّلكم قد !الناس أيها  (: فقال شعبان من يوم آخر يف وسلم عليه هللا صلى هللا
 من تطوعاً، ليله وقيام فريضة، صيامه هللا جعل شهر، ألف من خري ليلة فيه شهرٌ  مبارك، شهرٌ 
 كمن كان فيه فريضة أدَّى ومن سواه، فيما فريضة أدى كمن كان اخلري من خبصلة فيه تقرب
  وشــهر املواســاة، وشــهر اجلنة، ثوابه والصــرب الصــرب، شــهر وهو ســواه، فيما فريضــة ســبعني أدَّى
 له وكان النار، من رقبته وعتق لذنوبه، مغفرة له كان صـــائما فيه فطر من املؤمن، رزق يف يزاد
:  فقال !!الصـــائم يفطر ما جند كّلنا ليس :قالوا. شـــيء أجره من ينقص أن غري من أجره مثل

 رمحة أّوله شهرٌ  وهو لٍنب، مذقةِ  أو ماءٍ  شربةِ  أو مترةٍ  على صائماً  فّطر من الثواب هذا هللا يعطي(
 . )5( »احلديث) النار من عتقٌ  وآخره مغفرة وأوسطه

 .)6(»رمضان بشهر التهنئة يف أصلٌ  احلديث هذا «: قال أنه رجب ابن عن السيوطي ونقل
 أيب مع وسلم عليه هللا صلى واآلخرين األولني سيد فعله ما  ذلك، جواز على يدل ومما ــــ3
 كعب بن أىب فعن ما، فهمٍ  وإدراك ما، علمٍ  ببلوغ نئته من عنه هللا رضـــي كعب بن أيب املنذر

                                                
  .185 ص رجب، البن املعارف، لطائف) 3(
  .14 ص العدين، احلامد لرأفت التهنئة أحكام عن ،648 ص 2ج املفاتيح، مرقاة) 4(
 برقم الكبري الدعوات ويف ،3336 برقم اإلميان شعب يف والبيهقي ،1887 برقم صحيحه، يف خزمية ابن أخرجه) 5(

 يف مسلم له روى حفظة، جهة من ضعفوه جدعان بن زيد بن علي وفيه ،321 برقم مسنده يف واحلارث ،532
: الرتمذي عنه وقال املفرد، األدب يف والبخاري ، وأمحد ماجة وابن والنســـائي والرتمذي داود، وأبو صـــحيحه،
 ذا املناوي ورضي احلديث، حسن كان انفرد إذا احلديث أهل من وكثريٍ  الصالح ابن عند والصدوق صدوق،
: " وقال الشـــهور، ســـائر على رمضـــان شـــهر أفضـــلية على واســـتشـــهد 107 ص 3ج القدير فيض يف احلديث
"  النار من عتق وآخره مغفرة وأوســــطه رمحة أوله والذي القرآن فيه أنزل الذي رمضــــان شــــهر الشــــهور أفضــــل
 .67 ص 2ج والرتهيب الرتغيب يف املنذري عنه وسكت

ــــــــــــ 65 ص للســيوطي، األماين صــول األماين وصــول) 6(  الكتب مؤســســة عطا، القادر عبد مصــطفى حتقيق  ،66 ـ
 م،1988 هـ1408 طبعة ، الثقافية
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 من آية أيّ  أتدري !املنذر أ « :  وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول قال :قال عنه هللا رضــي
  من آية أيّ  أتدري !املنذر أ «  قال. أعلم ورسوله هللا قلت :قال».  أعظم؟ معك هللا كتاب
 صــدري يف فضــرب :قال. القيوم احليّ  هو إال إله ال هللا قلت :قال».  أعظم؟ معك هللا كتاب
   .)7(» املنذر أ العلم ليهنك وهللا«  وقال

 شــــهر والرمحة اخلري شــــهر أدرك فإذا عليه، التهنئة اســــتحقّ  علماً  وأدرك فهماً  ُرزق فكونه
  .يهّنا أن من أقلّ  فال رمضان،
ـــــ4 ـــ  هللا رضي لصحابةا من الصاحل السلف عادة الشهر بقدوم التهنئة جواز على يدلّ  ومما ـ
م عنهم  .  الدنيويةو  الدينية النعم من يصيبهم خري كل يف بعضهم يهّنئون كانوا أ

 :الدنيوية لنعم التهنئة ومن
ــــ أ  إذا أحدهم كان: «قال أنه يسار بن مسلم عن بت روى وقد ، والشفاء لربء التهنئة ـ

  .)8( » الطهر ليهنك:  له قيل برأ
 :الدينية لنعم التهنئة ومن

ـــــ أ ــــــ :  العيد يوم للرجل لرجلا يقول أن س وال :هللا رمحه أمحد اإلمام قال: لعيد التهنئة ـ
 هللا تقبل العيدين يف الناس قول عن هللا رمحه أمحد ســــــئل: حرب وقال . ومنك منا هللا تقبل

  .نعم: قال ؟ األســقع نب وواثلة: قيل .أمامة أيب عن الشــام أهل يرويه به س ال: قال ،ومنكم
  .ال: قال ؟العيد يوم هذا يقال أن تكره فال: قيل

د بن حممد أن :منها ، أحاديث العيد نئة يف عقيل ابن وذكر   أمامة أيب مع كنت:  قال ز
 بعضهم يقول العيد نم رجعوا إذا فكانوا وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من وغريه الباهلي
  . جيد دإسنا أمامة أيب حديث إسناد:  أمحد وقال . ومنك منا هللا تقبل:  لبعض

 يعرف يزل مل:  وقال ، سنة وثالثني مخس منذ أنس بن مالك سألت:  بت بن علي وقال

                                                
  املعجم يف والطرباين ،5326 برقم املســـتدرك يف واحلاكم ،21315 برقم املســـند يف وأمحد ،1921 برقم مســـلم أخرجه) 7(

 .527 برقم الكبري
  .582 ص 13ج ،36653 برقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه) 8(
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  .)9( ملدينة هذا
ـــــ ب ــــــ  بن هالل"  خلفوا ينالذ الثالثة قصة يف وغريمها الصحيحني يف ماك: لتوية التهنئة ـ

ــحابة فبادر يهم،عل هللا ب حني ، عنهم هللا رضـــي مالك بن وكعب ربيعة بن ومرارة أمية  الصـ
  .بذلك هلم وسلم ليهع هللا صلى النيب وبتهنئة له، هللا بتوبة بتهنئتهم عليهم هللا رضوان

 علي ضــــاقت قد هللا ذكر اليت احلال على جالس أ فبينا: « عنه هللا رضــــي كعبٌ  يقول
 صـوته على سـلع جبل على أوىف صـارخ صـوت مسعت رحبت مبا األرض علي وضـاقت نفسـي

 صلى هللا رسول وآذن فرج، جاء قد أن وعرفت ساجداً  فخررت قال أبشر مالك بن كعب 
 قبل وذهب يبشـــروننا، الناس فذهب الفجر صـــالة صـــلى حني علينا هللا بتوبة وســـلم عليه هللا

 الصوت وكان اجلبل على فأوىف أسلم من ساع وسعى فرساً، رجل إيل وركض مبشرون، صاحيب
مها فكسوته ثويب له نزعت يبشرين؛ صوته مسعت الذي جاءين فلما الفرس، من أسرع  ببشراه إ
 عليه هللا صــلى هللا رســول إىل وانطلقت فلبســتهما ثوبني واســتعرت يومئذ، غريمها أملك ما وهللا

 كعب قال". عليك هللا توبة لتهّنك: "يقولون لتوبة، يهّنوين فوجاً  فوجاً  الناس فيتلقاين وســــلم
 الناس حوله جالس وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول فإذا املســجد دخلت حىت: عنه هللا رضــي
 قال. لطلحة أنساها ال..وهّناين صافحين حىت يهرول عنه هللا رضي هللا عبيد بن طلحة إيلَّ  فقام

  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على سّلمت فلّما: كعب
    .)10(اخلرب).. » أمك ولدتك منذ عليك مرَّ  يومٍ  خبريِ  أبشر: ( السرور من وجهه يربق وهو

 ".عليك هللا توبة لتهّنك": بقوهلم لكعب عنهم هللا رضي الصحابة نئة والشاهد
ـــــلم التهنئة جواز فثبت دينية، نعمة للمؤمن تعاىل هللا وتوبة   وبلوغ الدينية، لنعمة للمســ

 .ذلك من رمضان
 دينية، نعمة له جتدَّدت َمن نئة اســـــــتحباب على دليل وفيه: « هللا رمحه القيم ابن قال
نَّة فهذه ومصــافحته، أقبل، إذا إليه والقيام  دنيوية، نِعمةٌ  له جتددت ملن جائز وهو مســتَحبة، ســُ

                                                
  .1440 الفقرة 274 ص 4ج قدامة، البن املغين: يف هذا كل راجع) 9(
 .7192 برقم ومسلم ،4418 برقم البخاري وغريمها، الشيخان أخرجه) 10(
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 فيه فإن الكالم، هذا وحنو عليك، به هللا َمنَّ  وما هللا، أعطاك ما لِيهنك: له يقال أن اَألْوىل وأن
ا، النعمة تولية  .)11(.»ا لتهين هلا ملن والدعاء رَّ

ـــــ5  ــــــ   التهنئة يف إذ يمة،عظ شرعية ومنفعة كبري خري الفضيل الشهر هذا مبقدم التهنئة ويف ـ
 إلحســان ومنِّه وكرمه عليه هللا فضــل مبقابلة يبادر أن له وحتفيزٌ  املســلم، على هللا بنعمة تذكريٌ 

 . والقيام الصيام من ومستحقه الشهر حبق والقيام الطاعة يف
ذا   مل إنْ  اجلواز، املنفعة؛ لكلت واحملققة اخلري هذا إىل الداعية التهنئة أحوال أقلّ  يكون و

 .االستحباب يكن
 .والصواب للحق اهلادي وهللا الِبدَِع، من رمضان شهر بقدوم التهنئة جلعل وجهَ  فال

  اك] وقت بداية اإلمس2[ 

 ـؤالالس: 

 ساعة ثلث أو ساعة بربع اإلمساك وقت فيها حتّدد رمضان يف إمساكيات تعمل اجلهات بعض
 .الفجر؟ أذان حىت ونشرب كل أن جيوز أم واجٌب؟ الوقت هذا يف اإلمساك هل ،الفجر أذان قبل

 وابالـجـ: 

 الفجر إىل واجلماع والشرب األكل جيوز وأنه الفجر، مع يبدأ أن اإلمساك يف األصل:  أوالً 

ٱچ تعــــــاىل لقولــــــه ٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱ
 )12( چٱڇڇٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڃ

 مث  هللا رسول مع تسّحر: "قال  بت بن زيد عن ورد مبا العلماء بعض أخذ:  نياً 
 . )13("  آية مخسني قدر: قال ذلك؟ قدر كان كم:  الراوي الق ، الصالة إىل قمنا

 إليه ذهب ما وهو. الفجر قبل آية مخســــــني قراءة قدر يف اإلمســــــاك يســــــتحب:  فقالوا

                                                
 .م1994 هـ1415 ط الكويت، املنار ومكتبة الرسالة، مؤسسة. 585 ص 3ج القيم، البن ، املعاد زاد) 11(
 187: البقرة) 1(
  . 1097 برقم الصيام يف ومسلم 1821 برقم الصوم يف البخاري)  13(
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 .)14( املالكية
  بقاء يف الشك مع األكل له ويكره ، الليل بقاء يف لشك ميسك:  والشافعية احلنفية وقال

 .)15( مبقدار تقييده دون الليل
 طلوع إىل الشـــربو  األكل جيوز وأنه ،الفجر مع يكون اإلمســـاك أن: هو املختار والراجح

  الفجر يطلع حىت ويشـــربون كلون عليهم هللا رضـــوان الصـــحابة كان وقد.  كراهة بال الفجر
ـــــربون كلون كانوا بل ، طلوعه ويتبيّنوا ـــــاكني داموا ما ويشــ  يف مرّ  كما لفجرا طلوع يف شــ

 . املقدمات
 .)16("الصالة إىل قمنا مث هللا رسول مع تسّحر: "  قال مطر بن عامر وعن@ 
 فكلوا بليل، يؤّذن بالالً  إنّ : (  قال  النيب أن عنهما هللا رضـــــــي عمر ابن وعن@ 

ما بني يكن ومل). 17( ) مكتوم أم ابن ينادي حىت واشربوا . )18( هذا ويصعد هذا ينزل أن إالّ  أذا
  على داالً  يكون أن حبال ميكن وال اجلواز، عليه يدلّ  ما أقلّ  الذي  النيب أمر هو وهذا

 ألن االســـــتحباب، به يراد احلديث هذا يف األمر أن وأرى ،به يؤمر ال املكروه ألن ، لكراهةا
 .ـ تقرر كما ـ العلماء تفاق مستحب السحور خري

ه يصلي وهو رمضان يف سطح على بكر أيب مع كان أنه حذيفة أيب موىل سامل وعن@   فأ
  الثالثة يف كان فلما مرتني ذلك فعل حىت بيده فأشــار    هللا رســول خليفة  تطعم أال فقال
 ).19( الصالة وأقيمت املسجد دخل مث ركعتني وصلى فطعم بطعامك ائتين قال

 . )20(" الصالة فأقيمت خرجنا مث هللا عبد مع تسّحر: " قال الشيباين مطر وعن@ 
                                                

  . 1/515 ، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية)  14(
  .2/96 للشافعي األم ، 2/419 عابدين ابن حاشية)  15(
  . 3/153 الزوائد جممع ، ثقات رجاله:  اهليثمي وقال الكبري يف الطرباين أخرجه)  16(
ن ب والنســــائي ،1/288 الفجر أذان وقت ب الدارمي أخرجه)  17(  وأخرجه 2/10 الواحد للمســــجد املؤذ

  .1/223 خيربه من له كان إذا األعمى أذان ب األذان كتاب يف البخاري
مع يف اهليثمي قال كما الصحيح رجال ورجاله الكبري يف والطرباين 382،429 /1 البيهقي سنن)  18(   3/154 ا

. 
  . 3/153 الزوائد جممع ، الصحيح رجال ورجاله الكبري يف الطرباين أخرجه)  19(
  .الصحيح رجال ورجاله الكبري يف الطرباين رواه) 20(
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ت هذه كل ـــــ الروا ـــــــ  مع األكل يف عنهم هللا رضــي الصــاحل الســلف طريقة من مرّ  ما مع ـ
 .املسألة يف السّنة تبّني  ـ الفجر طلوع يف الشك

 .يكرهه وال هغري  مينع ال واجلائز اجلواز على دال فعل فهو بت بن زيد حديث أما
ء النداء أحدكم  مسع إذا: ( قال  النيب أن هريرة أيب عن البيهقي ســـنن ويف  على واإل

 ألن ، الفجر تبّني  بعد األكل جواز املراد وليس. )1()  منه حاجته يقضـــي حىت يضـــعه فال يده
 القرآن صـــــريح بني مجعنا فإذا. الفجر بتبّني  والشـــــرب األكل جواز وقت آخر حدد تعاىل هللا

 إذا الفجر تيّقن من كل فكيف وإالّ  األول، النداء احلديث يف املراد يكون احلديث وســـــياق
  فطرهم على هللا أمنــــاء املؤذنون: (املؤذنني يف النيب قــــال وقــــد بــــه موثوقــــاً  املؤذن كــــان

  .. )2()وسحورهم

 . أعلم تعاىل وهللا..     

 هبنفسالل اهلوم إالّ إذا رأى صي] من ال 3[
 ؤالالس: 

 ينتمي من بعض راهي أو نفسهم اهلالل يروا حىت ؟ الناس مع يصومون ال بالد أهل بعض
م حىت ، الطريقة أو القبيلة يف إليهم   ؟ ثالثة أو بيومني لناسا بعد يصومون السنوات بعض يف إ
 وابالـج: 

  : تيةاآل لألدلة الواضح الشرع ملخالفته عليه يقرون وال طل، املذهب هذا
  وقررته ، واملعاصـــــرون املتأخرون عليه ووافقهم ، وخلفاً  ســـــلفاً  العلماء مجهور اتفق:  أوالً 

امع   بني املطالع ختالف عربة ال أنه عصـــــــر يف اإلفتاء وجمالس البحوث وجمامع الفقهية ا
ــــالمية البالد ـــها مع تشــــــرتك اليت اإلســ  للدولة التابعة لقرى فكيف ، الليل من جزء يف بعضـــ

                                                
  . 7800 برقم 4/218 ، شيء فيه ويف الفجر طلع من ب البيهقي أخرجه)  1(
  . 2/2 الزوائد جممع"  حسن إسناده: "  اهليثمي وقال الكبري يف الطرباين أخرجه)  2(
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 .)1(الواحدة واملدينة الواحد املصر داخل الطوائف أو والقبائل الواحدة

 ،) لرؤيته مواصــــو : (فقال الرؤية مبطلق رمضــــان شــــهر صــــيام وجوب عّلق الشــــارع:  نياً 
 الشهر ثبت عدلني مسلمني أو عدل مسلم من اهلالل رؤي فإذا ، أفراده ول يتحقق واملطلق

 . اجلميع الصيام فلزم

 ، أبداً  أعمش أو أعمى الصيام يلزم مل وإال املسلمني من واحد كل برؤية مقيدة غري والرؤية
 ولو ، الرائني عن ظرالن بقطع الرؤية ثبوت القصـــد ألن بعضـــهم رؤية هي الشـــرعية الرؤية وإمنا

 أغلب يره مل وإن هلاللا ثبوت املعترب فكان" . لرؤيتكم صـــــوموا:  "لقال لرائني العربة كانت
ـــــلمني من يكون أن العربة الرائني يف حىت الناس،  أهل أو القبيلة ناءأب من يكون أن ال املســـ
 . الطريقة

ـــوم الذي اليوم إن:  لثاً  ـــرعي اليوم هو الناس فيه يصـ   شــــهر فيه يبدأ أن جيب الذي الشـ
 وهو الناس صـــوم يوم علموا فإذا ،)2()الناس يصـــوم يوم الصـــوم:( قال  النيب ألن رمضـــان،

 . الصيام لزمهم" احلاكم" وإمامهم املسلمني مجاعة

ا ، خالفية املسألة هذه أنَّ  اعترب لو:  رابعاً    أمر ألن ، املطاع املسلم حلاكما مر ُترفع فإ
 الصوم أول عالن مراً أ احلاكم أصدر فإذا.  خالف بال العامة القضا يف اخلالف يرفع احلاكم
ــــواء به االلتزام اجلميع على وجب وآخره  أو لصـــــحف أو لفازلت أو إلذاعة أمره عرفوا سـ
  .غريها

  ] االختالف يف بداية شهر رمضان4[ 

                                                
موعة أو الواحد انفراد جبواز يقولوا مل وغريهم الشافعية من املطالع اختالف يرى من حىت) 1(  خالف على لشهر ا

 ، املالكية من واملاجشون واملتصلة القريبة البالد يف املطالع اختالف يعتربون ال فالشافعية.  بالدهم أهل عليه ما
 .  الناس لزم آخر بلدٍ  برؤية" احلاكم" اإلمام صام إذا ولكن املطالع اختالف رأى وإن

ــــيام كتاب يف الرتمذي وعند الفتاوى يف تيمية ابن ذكره هكذا) 2( ـــوم: (بلفظ) 697( برقم الصـــ  يوم الصــــ
  الرتمذي وحّسنه). تفطرون يوم وفطركم: (بلفظ 2324 برقم الصوم كتاب يف داود أيب وعند). تصومون

  . 
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 ؤالالس: 
 ؤرقي طبعاً  وهذا العيد، يف وكذلك رمضــان شــهر بداية يف الناس خيتلف ســنة كل يف دائماً 

 خيتلفون العلماء أنّ  يظنّ  وبعضــهم بفطرهم، وال بصــومهم يثقون ال وجيعلهم املســلمني من كثرياً 
م غري، ال خيتلفوا أن أجل من كثرياً  بينهم فيما  مثل يف خيتلفوا ال أنْ  الصــــــحيح أنّ  يرون أل

 يوماً  بلد فيصــوم ً ســنو  يقع ما غالباً  الذي اخلالف هذا ســبب وما رأيكم؟ فما وشــوال، رمضــان
 .آخر؟ يوم يف آخر بلدٌ  ويصوم
 واباجل: 

 حيتاج اجلواب وألن هألمهيت ما شيئاً  السؤال هذا جواب يف أفّصل أنْ  السائل أخي يل امسح
 :تعاىل هللا بتوفيق فنقول التفصيل، بعض إىل لفعل

 الشـــــهر دخول ثبت إذا إالّ  رمضـــــان صـــــيام جيب ال أنه الفقهاء عند املعلوم من إنّ  :أوالً 
  رمضان يصام ال أنّه األصل" أنّ  العلم أهل مجهور عن هللا رمحه الرب عبد ابن حكى وقد الكرمي،

  .)1("  بيقني إالّ  رمضان خبروج يقضى ال كما شعبان، خروج من بيقني إالّ 

  ما وهذا عبان،شــ وخروج رمضــان بدخول التيقن من بدّ  ال رمضــان الناس يصــوم وحىت إَذنْ 
 شــعبان خروج يثبتوال حتريه بطرق الشــهر ويتحرون جيتهدون بلد، كل يف املســلمني علماء يفعله

 .رمضان ودخول
ايته الصــوم بداية يف الناس اختالف نّ إ: نياً   به يؤاخذ شــئ فيه ليس و منكر غري مقرٌّ  و

 رضـوان عليهم اخلرية والقرون األخيار األمة سـلف من الصـحابة عهد منذ مقرٌّ  هوف ،منهم فريق
: " قال لشام معنه هللا رضي معاوية إىل بعثته احلارث بنت الفضل أم أن كريب فعن تعاىل، هللا

 ليلة اهلالل فرأينا لشـــام، وأ رمضـــان هالل عليّ  واســـتهلّ  حاجتها، فقضـــيت الشـــام فقدمت
 اهلالل؟ رأيتم مىت: عنهما هللا رضي عباس ابن فسألين الشهر، آخر يف املدينة قدمت مث اجلمعة،
ــــام فصــــــاموا الناس رآه: فقلتُ  اجلمعة؟ ليلة رأيته أنت: فقال. اجلمعة ليلة رأيناه: فقلتُ    وصــ
:  فقلتُ . نراه أو يوماً  ثالثني نكمل حىت نصوم نزال فال السبت، ليلة رأيناه لكن: فقال. معاوية

                                                
  . 19 ص 10ج ، الرب عبد البن االستذكار)  1(
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 .)  ")1 هللا رسول أمر هكذا: "قال وصيامه؟ معاوية برؤية نكتفي أال
 النيب مرو عليهم هللا رضــوان الصــحابة أنّ  على يدلّ  "  هللا رســول أمر هكذا" :وقوله
 ايته الصـــوم بداية يف االختالف يقّرون كانوا  تعنيف أو بعض، لىع بعضـــهم إنكار دون و

ت اختالف أمر أنّ  يؤّكد مما لبعض، بعضهم  خييف وال يقلق ال شئ اليوم الدول بني الصوم بدا
 .واملذموم املمقوت والتنازع الفرقة مظاهر يف يدخل وال مشروع سائغ اختالف هو بل

ــــــاً  ـــــ ـــــــ ـــــ ت يف االختالف أنّ  :املسألة هذه يف عرفهنو  علمهن أن جيب مما: لثـ  بني الصيام بدا
 املطالع اختالف حقيقة يف العلماء بني خالف وال املطالع، ختالف يُعرف ما على مبينٌّ  الدول

ـــها يف  املطالع اختالف نفس يف ال املطالع اختالف اعتبار يف هو إمنا همبين واخلالف ،نفســـــ
 .)2(وخراسان األندلس بني املطالع اختالف اعتبار على أيضاً  اتفقوا مث ،وحقيقته

  لزم بلد يف اهلالل تثب إذا وأنه املطالع، اعتبار عدم اجلمهور مذهب يف املشـــهور أنّ  معو 
 مبوجبه، والعمل به األخذ وجواز املطالع اختالف عتبار قال من الفقهاء من فإنّ  ،اجلميع
ـــوما فيكون املاجشــــون، وابن القرايف كاإلمام املالكية وبعض احلنفية، كبعض   برؤية عندهم لصـ

 ـ البلد غري برؤية لصوم ] احلاكم[ األعظم اإلمام أمر إذا إالّ  آخر، بلد رؤية خالفت وإن البلد
 .ـ املاجشون ابن يرى كما
 .كلم 133 أو يالً م 72 حدود يف القرب يف  املطالع اختالف اعتبار للشافعية واملشهور ـ
  عربة وال املنفصلة، البالد يف املطالع اختالف اعتبار يرى السالم سبل صاحب والصنعاين ــــ

 .)3( "الطول خطوط أي " مستها، على اليت اجلهات من ا واملتصلة القريبة البالد يف ختالفها
ــــــاً رابع لتايل املطالع اختالف اعتبار إىل اإلشارة جاءت: ــ  رمضان بداية يف الناس اختالف و
ايته  :موضعني يف الكرمي القرآن يف و

ــــهر چۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہچٱٱتعاىل قوله دنع :األول املوضــــــع  هالله، ههنا والشــ

                                                
  . صحيح حسن حديث هذا:  وقال ، 963 رقم حديث الصيام، كتاب يف الرتمذي أخرجه)  1(
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 يشـــهده وقد موريتانيا، أهل يشـــهده وال الســـودان أهل الشـــهر هالل يشـــهد قد أنه يعين وهذا
 لصوم، مطالب الشهر منهم شهد فمن ،املغرب بلدان يف يشهدونه وال املشرق بالد يف الناس

 يتقّدم أنْ  يف ذلك يتسّببف  "لصوم مطالباً  فليس الشهر مكمن يشهد مل ومن" فهوم،م بداللةو 
 .أولئك ويتأخر هؤالء

ـــرح وهو :الثاين واملوضــــــــع ڭٱٱڭٱٱٱٱۓےٱٱٱےٱٱۓٱٱچٱتعاىل قوله عند األول، من أصـــــ
م يف ــــــ الناس مواقيت األهلة جعل تعاىل هللا أن ويالحظ چٱٱۇڭٱٱڭٱٱۇ  خاصة عبادا

م ـــــ عامة وعادا ـــــــ ـــ ً  جعلها بينما ، ـ   يف كثرية أهلة اهلالل أنّ  :ذلك ومعىن للحج، واحداً  ميقا
ـــــيام مواقيت فيها مبا كلها املواقيت  لكنهو  املطالع، ختالف وختتلف وتتفاوت تتعدد الصـــــ
م حيث رخيها يف األمة يف احلال لواقع متاماً  موافق وهذا حد،او  ميقات للحج لنسـبة  مهما إ
ت يف اختلفوا م الصـــوم؛ شـــهر بدا  اختالف غري من عرفة ويوم األكرب احلج يوم يتوّحدون فإ

 .واملّنة احلمد و ،تنازع أدىنَ  إبداء أو

  هذا يف أنّ  الصـــوم، شـــهر إثبات يف الناس اختالف شـــأن يف إليه التنبيه جيب مما: اً خامســـ
 تطولو  ار،النّ  من والعتق واملغفرة الرمحة شــــهر يطول به فإنّه ،عظيمة شــــرعية منافع االختالف

م م تطول كما رمضان، شهر ببقاء املغّلقة النار وأبواب املفّتحة اجلنة أبواب على األ   التعّطل أ
ا للشــــياطني واالحتواء لشــــيطان، اإلغواء عن  هللا، إىل واألوبة التوبة مريدو يكثر حىت ومرد

م، إىل العائدون يكثر وحىت م واحداً، املطلع كان لو اخلري هذا فكلّ  هللا، إىل والفاّرون ر   وأ
ــــهر  اخلري هذا لقلّ  ؛ومطلع مطلع بني يوم ربتأخّ  دالتمدّ  تقبل ال موّحدة الدنيا ســــــائر يف الشــ
 والنفح النفع من عباده على مينّ  شئ، كل رمحته وسعت حيمالرّ  محنالرّ  هو تعاىل وهللا واحنصر،

ــ شراً  فليس وفضله، بكرمه جناته إىل به يدفعهم ما ــ إذنْ  ـ  فيبدأ الشهر أول يف الناس خيتلف أنْ  ـ
 .أبداً  ذلك بشأن للقلق داعي وال غداً، أولئك ويبدأ اليوم هؤالء

  ] كرب اهلالل وصغره يف أول الشهر5[ 
 ؤالالس: 
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 اهلالل يشــاهدون حني مآنســهم يفو  اإلفطار عند رمضــان من يوم أول يف الناس خيتلف ما كثرياً 
مع علماء ختطئة إىل بعضـــهم فيذهب  كبريًا، فريونه  ونحيّكم غالبيتهمو  ،همتصـــويب إىل وبعضـــهم ،ا
م بعضــــهم فيظن وصــــغره، كربه مبقدار اهلالل  صــــحة يف فيشــــكون رمضــــان، من يوماً  أفطروا قد أ

 الشـــهر ثبوت على ثري له وصـــغره اهلالل كرب وهل املســـألة، هذه توضـــيح نرجو ..وهكذا الشـــهر،
 .بعلمكم هللا نفع أجيبو الناس؟ صيام وصحة

 واباجل: 
 مولوداً  يكون قد اهلالل ألنّ  خره، أو ثبوته تقّدم على دليالً  ليس وصـــغره اهلالل كرب نّ إ
 ظهر ولذلك بصــرً  رؤيته املقدور يف يكن مل التحري ليلة يف ولكنه ســاعة، ثالثني من أكثر قبل

 !!..صوابٌ  سبق ومن خطأٌ  خر من صيام أن يوهم كبرياً 
  وذلك معينة، ساعة يف متّ  قد يكون للقمر املركزي االقرتان أنّ : وفلكياً  علمياً  األمر وحقيقة

 أو القرتان ذلك ويســمى واحد، خط على والقمر واألرض الشــمس من كلٍّ  مركز يصــبح ن
 فتنعكس قليالً  القمر ينحرف حىت الســـــاعة، هذه يف القمر من جزء أي رؤية المنحاق احملاق،
 الشرعي، اهلالل ميالد يكون القمر رؤية إمكان وحلظة األرض، ألهل فُريى عليها الشمس أشعة
 إىل االقرتان بعد مكثه بقدر ومسكه حجمه فيكرب االقرتان، حلظة منذ ُولد قد القمر يكون بينما
 .األرض يف له الناس رؤية حني

 إال يرى فال الشمس، غروب قبل يغيب مث مثًال، األحد يوم ار الثامنة يف االقرتان مت فرمبا
 رؤي حىت القمر عمر فيكون املثال، سـبيل على مسـاءً  السـابعة يف االثنني يوم مشس غروب بعد
ء يوم مساء يف  تقريباً، ساعة)47( وأربعني سبعاً  بلغ قد اإلفطار عند رمضان من يوم أول الثال

 .كبرياً  للناس سيظهر شك بال اهلالل وهذا
ء، مشس غروب بُعيد للرائني ظهر مث مثالً  االثنني فجر قبل الثالثة يف االقرتان متّ  ورمبا   الثال

 أنه شــك فال) 16( ســاعة عشــرة ســت رؤيته عند عمره فيكون املناطق، بعض يف اهلالل فُرؤي
 ..وهكذا األوىل، احلالة يف منه وُمسكاً  حجماً  أصغر سُريى

  وحالة االقرتان، حالة[ احلاالت هذه عن العصـــر هلذا الســـابقني الفقه أئمة بعض عّرب  وقد
  للرؤية اهلالل وظهور الجتماع، االقرتان فســّموا: مصــطلحات بثالثة] الظهور وحالة املكوث،
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ـــرار، والرؤية االقرتان بني وما الســـــتهالل،   والقرايف تيمية ابن من عرف الذي وهو الســـــتســ
 .)1(تعاىل هللا رمحهم والسبكي

ــــ االستسرار فرتة أنّ  اّكدوا وقد ــــ الرؤية حىت قرتاناال بعد الفضاء يف القمر مكوث أي ـ  قد ـ
 يقضــــي مما ســــاعة، ربعنيأ من أكثر تبلغ قد الليلتني مدة أنّ  شــــكّ  وال. ليلتني أو لليلةٍ  يكون
 .للرائني كبرياً  اهلالل بظهور

 .. صغرياً  أو اً كبري  يُرى رمضان من األول اليوم مغرب يف اهلالل جيعل ما تفسري هذا

  .  خره أو الشهر تقدم على دليالً  يعترب ال وصغره اهلالل حجم كرب فإنّ  وهلذا؛

  يف للمســــلمني وقع وصــــغره؛ اهلالل كرب بســــبب الشــــكّ  من اليوم للناس يقع الذي ومثل
 أَنَّهُ  بـََيانِ : (بقوله مســـلم صـــحيح يف ً  هللا رمحه النووي اإلمام ترجم وقد األوىل، اخلرية القرون

ََّ  َوَأنَّ  َوِصَغرِهِ  اهلَِْاللِ  ِبِكَربِ  اْعِتَبارَ  الَ   َعنْ  صحيحه يف مسلم اإلمام وأخرج .) ِللرُّْؤيَةِ  َأَمدَّهُ  تـََعاَىل  ا
 اْلَقْومِ  بـَْعضُ  فـََقالَ  اهلَِْاللَ  تـََراَءيـَْنا:  قَالَ  َخنَْلةَ  بَِبْطنِ  نـََزْلَنا فـََلمَّا ،ِلْلُعْمَرةِ  َخَرْجَنا: قَالَ  اْلَبْخَرتِىِّ  َأِىب 
َلَتْنيِ  اْبنُ  ُهوَ  اْلَقْومِ  بـَْعضُ  َوقَالَ . َثَالثٍ  اْبنُ  ُهوَ  : فـَُقْلَنا عنهما هللا رضـــي َعبَّاسٍ  اْبنَ  فـََلِقيَنا قَالَ  لَيـْ
 َّ َلَتْنيِ  اْبنُ  ُهوَ  اْلَقْومِ  بـَْعضُ  َوقَالَ  َثَالثٍ  اْبنُ  ُهوَ  اْلَقْومِ  بـَْعضُ  فـََقالَ  اهلَِْاللَ  رَأَيـَْنا ِإ َلةٍ  َأىَّ  فـََقالَ . لَيـْ  لَيـْ

َلةَ : فـَُقْلَنا قَالَ  رَأَيـُْتُموُه؟ ولَ  ِإنَّ  فـََقالَ . وََكَذا َكَذا لَيـْ َِّ  َرســـــُ ََّ  ِإنَّ «  قَالَ   ا  فـَُهوَ  ِللرُّْؤيَةِ  َمدَّهُ  ا
َلةِ   قَالَ : قَالَ . ويف معجم الطرباين من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .)2(» رَأَيـُْتُموهُ  ِلَليـْ

َِّ  َرُسولُ  َُّ  َصلَّى ا  ُهَريـَْرةَ  َأِيب ومن حديث  .)3() اَألِهلَّةِ  انِْتَفاخُ  السَّاَعةِ  اْقِرتَابِ  ِمنِ ( :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا

                                                
ــالة تيمية البن) 1( ـــ ـــل اهلالل، يف رسـ ــالة وللقرايف اهلالل، رؤية معرفة إىل الطريق وفصـــ ـــ (   مساه كتاب يف رسـ

 ).الشهور إثبات يف املنشور العلم(  بعنوان رسالة وللسبكي) املواقيت أحكام يف اليواقيت
 .127 ص 3ج 2581 برقم مسلم صحيح) 2(
. وصححه األلباين انظر 38707وابن أيب شيبة يف املصنف برقم 10299) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري برقم 3(

داته ( ):" وبعضها يتقوى 677/  1)، وقواه السخاوي، وقال يف املقاصد احلسنة (1/1084اجلامع الصغري وز
نيهمــا يف ترمجــة عبــد الرمحن بن يوســـــــــــف قــال إنــه غريحمفوظ وال يعرف إال بــه. ومن ببعض وملــا أخرج العقيلي 

شــــواهده ما للبخاري يف التاريخ من طريق حممد بن معمر عن عمه عن طلحة بن أيب حدرد قال قال النيب صــــلى 
 هللا عليه وسلم( من اشراط الساعة أن يروا اهلالل فيقولوا ابن ليلتني وهو ابن ليلة )اهـ .
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ولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضـــي هللا عنه َِّ  َرســـُ لَّى ا َُّ  صـــَ لَّمَ  َوآِلهِ  َعَلْيهِ  ا اَعةِ  اْقِرتَابِ  ِمنِ (  :َوســـَ  انِْتَفاخُ  الســـَّ
َلٍة، اهلِْاللُ  يـَُرى َوَأنْ  اَألِهلَِّة، َلَتْنيِ  اْبنُ  ُهوَ : فـَيـَُقالُ  ِلَليـْ  . )1() لَيـْ

  األمر والة من التحري متّ  وملا شــرعاً، الشــهر ثبوت بصــحة لرمضــان الصــوم فصــحة: وعليه
 صـــوم فيصـــح رعاً،شـــ الشـــهر بذلك ثبت فقد والشـــرعية، العلمية لطرق والعلماء األمراء من

 املرتبطة العظيمة ةالعباد هذه يف الشــكّ  ويدخل بعض على بعضــنا يشــّوش أن ينبغي فال. الناس
ــــهر ذا   التعرض خرياته الغتنام فالتفرغ والغفران، والرمحة والربكة خلري املليء الفضــــــيل الشــ

  نسأل واألمراء، العلماء توالها قد أمانة الشهر إثبات ومسؤولية لصائمني، األوىل هو لنفحاته
. عبادته وحسن وشكره ذكره ىعل يعننا وأن ومراضيه، حمابه إىل مجيعاً  يدينا خذ أن تعاىل هللا
 .األكرمني أكرم وهو وقيامنا، صيامنا منا يقبل وأن

  وحتّرِيه حكم ترائي اهلالل] 6[ 

 

ً  الصــحف يف نقرأ االنتهاء من شــعبان شــهر يقرتب حني   يطلب اإلســالمي هالفق جممع من إعال
 أن أحد كل لىع واجب وهل اهلالل؟ حتّري حكم فما ، رمضـــان شـــهر هالل يتحّروا أن الناس من

 .  هللا يرمحكم أفيدو ماذا؟ أم ؟ البعض حتّرى لو يكفي أم بنفسه اهلالل يتحّرى
 واباجل : 

 أول يف األفق يف التماســـهو  اهلالل رؤية طلب: هو واحداً، معىنً  ما يراد والتحرِّي الرتائي
  .املختلفة والوسائل لطرق قمري شهر كل

ت من وهو  شوال وشهر انرمض كشهر لعبادات، املرتبطة الشهور إلثبات الشرع مطلو
 .احلجة ذي وشهر

                                                
. وجّود 877، ويف الصـــــــــــغري برقم 6864، ويف األوســـــــــــط برقم 185) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ، برقم 1(

. قلت: ويشـــــهد له حديث أيب 2292برقم  291ص  5إســـــناده وحســـــنه األلباين يف الســـــلســـــلة الصـــــحيحة ج
  البخرتي يف صحيح مسلم.
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 رسول كان: (عنها هللا رضي عائشة قالت فقد الشهر ملعرفة وطلبه اهلالل حترى  والنيب
  احلديث، )1(..)رمضــان لرؤية يصــوم مث غريه، من يتحّفظ ال ما شــعبان هالل من يتحّفظ  هللا

م عدّ  يف يتكّلف:واملعىن ــــــــعبان أ ــــــان هالل حتّري يوم ملعرفة آخره لتحديد شــ  وترائيه رمضــــ
 .)2( رمضان صوم على للمحافظة

ـــوا: (  وقال ـــوا: (رواية ويف) لرمضـــــان شـــــعبان هالل أحصــ  لرؤية شـــــعبان هالل أحصــ
ــراح قال  أمره مراد ويف. )3()رمضـــان  لرمضـــان وأحصـــوه شـــعبان هالل حتّروا: " احلديث شـ
  .)4(" الرؤية أو االستكمال عليه ليرتتب

ــــحابة وتراَءى ـــــول صـــ ـــوان  هللا رســ  برتائي وأخذ ممنه تراَءى من فأقرّ  عليهم هللا رضــــ
 .الناس

 رســـول فأخربت اهلالل الناس تراَءىَ :"فقال ذلك عن عنهما هللا رضـــي عمر ابن أخرب وقد
  .)5(" بصيامه الناس وأمر فصامه، رأيُته، أّينِ   هللا

" أحدهم لمنياملســــــ يكفي: "فقال رجل فرآه اهلالل إىل ينظر  اخلطاب بن عمر وكان
  .أفطروا أو فصاموا الناس فأمر

 هالل رؤية يتحرَّى شـــــــعبان من الثالثني ليلة حّلت إذا عنهما هللا رضـــــــي عمر ابن وكان

                                                
  املســـندة الســـنن من املنتقى يف اجلارود وابن ،1540 برقم املســـتدرك يف واحلاكم ،2325 برقم داود أبو أخرجه) 1(

 .خزمية وابن حبان البن واللفظ ،1910 برقم خزمية وابن ،3444 برقم صحيحه يف حبان وابن ،377 برقم
  .413 ص 4ج القاري، لعلي املصابيح، مرقاة)  2(
  مصــــنفه يف الرزاق وعبد ،28 برقم والدارقطين ،7729 برقم الكربى الســــنن يف والبيهقي ،687 برقم الرتمذي أخرجه) 3(

ـــط يف والطرباين 7303 برقمك   الذهيب ووافقه وصـــــححه 425 ص 1ج املســـــتدرك يف واحلاكم ،8242 برقم األوســ
 .198 برقم الصغري اجلامع صحيح يف األلباين وحسنه

  .876 ص 6ج للمباركفوري املفاتيح، شرح مع للتربيزي املصابيح مشكاة: راجع) 4(
  ،3447 برقم صـــحيحه ي ف حبان وابن ،1541 برقم املســـتدرك يف واحلاكم ،2342 برقم داود أبو أخرجه) 5(

 وصــــححه ،1331 برقم الصــــغرى الســــنن يف والبيهقي ،1691 برقم ســــننه يف والدارمي ،1 برقم والدارقطين
 . 9 ص 2ج الدارمي سنن حتقيق يف أسد سليم حسني وصححه ، الذهيب ووافقه احلاكم
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 .)1( وعشرون تسع شعبان من مضى إذا اهلالل ينظر من يبعث وكان. رمضان

  الكرام هوصـــحابت  املصـــطفى ســـنن من رمضـــان هلالل والتحّري الرتائي كان وهكذا
بَعوهم التابعون فيها اتبعهم  هللا رمحه هليعة بن هللا عبد احملّدثُ  القاضـــي اختذ أنْ  إىل حســـان و

ح بن علي بن موســــى زمان يف  اهلالل رؤية ّرونيتح املســــجد أهل من جبماعة اخلروج طريقة ر
 ُعرفت دكة لقضاةل ُأعّدت حىت وشعبان، رجب شهري حتّري وأدخلوا املقطم بسفح عبود جبامع

  .منها األهلة لنظر عليها جيلسون املقطم جببل" القضاة دكة" بـ

 ..رمضان شهر هلالل والتحري الرتائي مشروعية على املذاهب فقهاء اتفق وهلذا؛

ـــــ احلنفية فعند ـــــ بينهم خالف غري من ــــــــ  مجاعة به قام ذاإ األمة على كفاية فرض الرتائي ــــــــ
  .برتكه اجلميع أمث وإال م يستكفى

ـــــ ـــــــ  أن له جيوز فال إلمام،ا هو الواجب ذا واملعينّ  األمة، على كفاية فرضٌ  املالكية وعند ـ
 حصــــلت إذا فرادلأل مســــتحباً  ويكون.  التماســــه يف يتكاســــل أن وال اهلالل حتري أمر يضــــّيع
 .وحتّريه ترائيه الناس على وجب اهلالل أمر اإلمام ضّيع فإذا ويرتاءونه، يتحرونه جبماعة الكفاية

ـــــ ـــــــ  عدم حالة ويف ه،إلي احلاجة عموم عند كفاية فرض اهلالل ترائي يكون الشــافعية وعند ـ
 .مستحباً  يصري احلاجة
ـــــ  كصيام واجبة لشهر املرتبطة العبادة كانت إذا كفاية فرض الرتائي يكون احلنابلة وعند ــ

 العبادة كانت وإن واجب، فهو به إال الواجب يتم ال ما ألن احلرام، هللا بيت وحج رمضـــــان
ً، الرتائي كان مسنونة ت أحكام هلا الوسائل إذ مسنو  .)2(الغا

                                                
ر احمللى ففي اخلطاب بن عمر خرب أما) 1(   السنن ففي عمر بن هللا عبد ابنه خرب وأما ،377 ص 4ج حزم البن آل

  .348 ص 14ج الرب عبد البن والتمهيد ،108 ص 3ج الدارقطين وسنن ،204 ص 4ج للبيهقي الكربى
  ،197 ص 1ج اهلندية والفتاوى ،119 ص 1ج البداية شـــرح واهلداية ،39 ص 1ج البداية ، للحنفية: راجع) 2(

 ص 1ج الدواين الفواكه وللمالكية، ،166 ص 1ج املختار لتعليل االختيار ،313 ص 2ج القدير فتح شــرح
 شـــرح يف املســـالك ،173 ص 2ج للمواق واإلكليل التاج ،153 ص 2ج للباجي املوطأ شـــرح املنتقى ،303
 وعمرية قليويب حاشـــييت ،207 ص 1ج الســـبكي فتاوى وللشـــافعية، ،165 ص 4ج العريب، البن مالك موطأ

 الكربى الفقهية الفتاوى ،405 ص 9ج احملتاج اية ،122 ص 1ج املنهاج على احمللي شــرح ،322 ص 5ج
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  واألشهر خاصة نرمضا هالل مر االهتمام إسالمي بلد كل يف األمة على فواجب: وعليه
 عنهم يســــقط ال فاإلمث ،اهلالل أمر اإلمام أمهل إذا حىت ا، العبادات الرتباط عامة، األخرى

 . أعلم عاىلت وهللا. أكرب األمر والة على اإلمث كان وإنْ  اهلالل، أمر ضيعوا إذا

  انرمض شهرات إثبرق ط] 7[
ؤالالس: 

 الناس من مياإلســال الفقه جممع يطلب املعّظم رمضــان شــهر جميء يقرب حني عام كل يف
ــــهر هالل ورؤية التحري ــــــان، شـــــ ً  رمضـــ م يعلنون فأحيا م يعلنون راتوم اهلالل، رأوا أ  أ

 على نكون حىت رمضــان شــهر دخول إثبات طرق لنا تبينوا أن أرجو شــعبان، شــهر ســيكملون
  .خرياً  هللا جزاكم ومعرفة، علم

واباجل: 
 طريق: مها م،املعظّ  الشــهر إلثبات طريقان  هللا رســول ســنة ويف تعاىل هللا كتاب يف جاء

 .التقدير وطريق الرؤية،
 :الرؤيــة طريق: األول الطريق
  األمر جاء وقد ل،وشــوا رمضــان هالل إثبات يف الناس بني عليه املتفق األصــل هي فالرؤية

ٱۀچٱ: تعاىل قوله الكرمي رآنالق ففي ،الكرمي القرآن يف وواضــحاً  الشــريفة الســنة يف صــرحياً  لرؤية

ِهدَ ﴿و .چھۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہ ــــهود معىن فيه ﴾شــــــَ  معىن وفيه احلضــــــور، أي الشــ
 لرؤية الشـــهادة ماعبســـ أو ملشـــاهدة أكانت ســـواءٌ  فالرؤية الرؤية، وهي واملشـــاهدة الشـــهادة

 .ا الشهر إثبات يصحّ 

                                                
 ص 2ج املنهاج على البجريمي حاشــية ،424 ص 1ج اجلمل حاشــية ،74 – 73 ص 2ج اهليتمي حجر البن
 3ج املغين مع الكبري الشــرح ،7-6 ص 3ج قدامة البن املغين وللحنابلة، ،223 ص املســرتشــدين بغية ،67
  املســـــتقنع زاد شـــــرح198-197 ص 2ج أبوزيد، لبكر النوازل فقه ،300 ص 2ج القناع كشـــــاف ،5 ص

  .اليوم ترائيه يف املطلوبة واآلليات اهلالل ترائي حكم: حبثنا بتوسع وراجع. للشنقيطي
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 :منها أحاديث، التسليم وأمت الصالة أفضل صاحبها على املطهرة السنة ويف ـ
  .. )1()تروه حىت تفطروا وال اهلالل، تروا حىت تصوموا ال:(  قوله ـ1
  .)2()لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا:(  وقوله ـ2
 .)3(..)فأفطروا رأيتموه وإذا فصوموا، اهلالل رأيتم إذا: (  وقوله ـ3

ا غالباً، البصـــرية الرؤية فهي الشـــريفة األحاديث يف الرؤية أما  عهد على املتاحة كانت أل
 .األمة بني عليه املتفق األصل وهي  هللا رسول

 :أقوال أربعة إىل العلماء اختلف ومعناه مراده ويف :رالتقدي: الثاين والطريق

:  واملعىن ثالثني، عبانش عدة كمال فيكون العّد، وهو القدر من التقدير نّ إ: األول القول
 واملالكية احلنفية" هوراجلم مذهب هو القول وهذا. يوماً  ثالثني تكملوه حىت الشهر عدد قّدروا

 فإن:   (وحديث) له افاقدرو  عليكم غم فإن( حديث: الســابقني احلديثني بني مجعاً " والشــافعية
 َ  ).ثالثني شعبان عدة فأكملوا عليكم ُغّيبِ

 احلديث يف لتقدير فأراد له، مفســــــراً  الثاين احلديث فجاء جممٌل، األول احلديث: فقالوا
 .الثاين احلديث نصّ  كما ثالثني شعبان عدة إكمال األول

 هو التقدير أنّ  إىل فذهبوا ، هللا رمحهم اليماين وطاووس احلنابلة مذهب وهو: الثاين ولوالق

                                                
  الصــيام كتاب ومســلم ، 1906 برقم) فصــوموا اهلالل رأيتم إذا: (   النيب قول ب الصــوم كتاب البخاري أخرجه)  1(

 ب الصوم كتاب والنسائي النووي، بشرح 188 ص 7ج ، 3/1ـ2495 برقم اهلالل، لرؤية رمضان صوم وجوب ب
 ملسلم واللفظ.  2120 برقم الزهري على االختالف ذكر

  ـ2512 برقم الســابق، والباب الكتاب نفس ومســلم ، 1909 برقم ، الســابق والباب الكتاب البخاري أخرجه)  2(
 .النووي بشرح 193 ص 7ج ، 19/18

  بشــرح 193 ص 7ج ، 2510 برقم اهلالل، لرؤية رمضــان صــوم وجوب ب ، الصــيام كتاب مســلم أخرجه)  3(
 ب الصـــيام يف ماجة وابن ، 2118 برقم الزهري على االختالف ذكر ب الصـــيام كتاب والنســـائي النووي،
  .  2117 ،2116 برقم.. ثالثني شعبان إكمال
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.  رزقه عليه ضــــّيق أي) 2( چںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱچٱ تعاىل قوله ومنه ،)1( التضــــييق

 وقوله. رزقه عليه ضّيق من:  واملعىن)3( چٱٱڌچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱچچٱتعاىل وقوله

 .يضيق أي)4( چٱٱٱٱېۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱٱېٱٱٱٱٱېچٱ  تعاىل
 عمر وابن عنهم، هللا رضـي الصـديق بكر أيب ابنتا وأمساء عائشـة به قالت ما هو املعىن هذا

 تســـعة شـــعبان من مضـــى إذا عنه هللا رضـــي أنه هللا رمحه فع عنه روى كما عنهما هللا رضـــي
 أصــبح وإالّ  أفطر، صــحواً، الســماء وكانت اهلالل، يُر مل فإذا يتحّرى، من بعث يوماً  وعشــرون

 . )5( صائماً 
 إذا يوماً  وعشرين تسعة شعبان شهر فيجعل الغيم بسبب الشهر يضّيق أن التضييق ومعىن

 معىن وأن الغيوم وراء اهلالل غياب بسـبب الرؤية عدم يكون أن الحتمال غيماً، السـماء كانت
 وعشرون تسعة أنه القمري الشهر يف األصل أنّ  وعلى السحاب، حتت فقدروه أي) له فاقدروا(

: (    هللا رســــول قال:  قال عنهما هللا رضــــي عمر بن هللا عبد حبديث أخذوا ولعلهم يوماً،
 عليكم، يغمّ  أنْ  إالّ  تروه، حىت تفطروا وال تروه، حىت تصـــوموا ال ليلة، وعشـــرون تســـع الشـــهر

ــــهر: (قال  النيب عن أيضــــــاً  عمر ابن وحديث ،)6()له فاقدروا عليكم غمّ  فإن   هكذا الشــ
 .)7()وتسعاً  وعشراً  عشراً  وهكذا، وهكذا

 ودبرته، فيه نظرت إذا األمر قّدرت من والتدبّر، النظر هو التقدير نّ إ :الثالث والقول

                                                
 . 189 ص 7ج ، مسلم لصحيح النووي شرح: راجع)  1(
 . 16 الفجر سورة) 2(
  . 7 الطالق، سورة)  3(
 . 26 الرعد، سورة)  4(
  الكربى والســـــنن ،161 ص 4ج ، الرزاق عبد ومصـــــنف ، 348 ص 14ج ، الرب عبد البن التمهيد: انظر)  5(

 . 209 ص 4ج ، للبيهقي
ــــــ2502 رقم حديث اهلالل، لرؤية رمضان صوم وجوب ب الصيام كتاب مسلم)  6(   بشرح 190 ص 7ج ، 9/8ـ

  .النووي
 . النووي بشرح 191 ص 7ج ،12/11 ـ2505 برقم رمضان، صوم وجوب ب الصيام كتاب مسلم)  7(
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 عمل كاملة أشـــهر ثالثة منها تواىل كان فإن لشـــعبان، الســـابقة الشـــهور يف لنظر هنا ويكون
 ثالثة تواىل كان وإذا صــياماً، الناس فيصــبح يوماً، وعشــرون تســعة أي قص، شــعبان أن على

 الناس فيصـــبح يوماً  ثالثني شـــعبان اعترب يوماً، وعشـــرون تســـعة أي قصـــة شـــعبان قبل أشـــهر
 السابقة الشهور تتوالَ  مل وإن النادر، يف إالّ  كاملة وال قصة شهور أربعة تتواىل ال ألنه مفطرين،
 .اليقني ألنه ثالثني، شعبان عدة كملت لشعبان

 .)1(قص رمضان أن فيه ُيظنّ  الذي لتقدير يؤخذ فال ؛ الفطر يف أما الصيام، يف هذا
 قدِّروه أي) له فاقدروا( :فمعىن املنازل، حساب احلديث يف لتقدير املراد نّ إ: الرابع القول

 .القمر مبنازل
 القرآن أن كما له وموضحة للقرآن مفسرة السنة: وقالوا والسنة، القرآن بني مجعوا وهؤالء

 هللا لقول موافق للهالل، أي) له فاقدروا(:  النيب فقول بينهما، تعارض وال للســنة، موضــح
 املنازل وتقدير. )2( چٱٱېۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱۉچٱالقمر شـــــــأن يف تعاىل
 .حلساب التقدير فيكون للعلم، موصل القرآن نصّ  كما

 احملدثني، من قتيبة وابن ،التابعني جّلة من الشــــخري بن هللا عبد بن مطرِّف:  مذهب وهذا
 الشافعي، اإلمام عن وحكي ،الشافعية من والسبكي العيد دقيق وابن سريج ابن ـ :الفقهاء ومن

 تنبيه"  رســـــالته يف ينعابد ابن ذكره كمااهلندية، الفتاوى يف جاء  كما احلنفية بعض قال بهو 
 بعض قول وهو املختار، الدر على حاشـــــيته ويف" رمضـــــان هالل أحكام يف والوســـــنان الغافل

 .  وغريهم ازيالر  مقاتل بن وحممد اجلبار عبد القاضي قول وهو. البغداديني املالكية
  جوهري، وطنطاوي رضا، رشيد وحممد شاكر، حممد أمحد العالمة احملدث:  املعاصرين ومن

ر مفيت واملطيعي املراغي، الشـــيخ: األزهر شـــيوخ ومن. الزرقا أمحد ومصـــطفى  يف املصـــرية الد
  جرب، ســـــــالمة وحممد الطنطاوي، علي الشـــــــيخ رأي وهو احلق، جاد علي احلق وجاد زمانه،

 .أعلم تعاىل وهللا .)3(وغريهم القرضاوي يوسف والشيخ

                                                
  .294 ص 1ج ، للمراكشي ، الزالل العذب: يراجع)  1(
 . 5 ، يونس سورة)  2(

  واملبسوط ،97-96-93-91ص2ج)املختار الدر على املختار رد( عابدين ابن حاشيه:  يف كلها األقوال راجع(3)
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حلساب دخول شهرإثبات ] 8[   رمضان 
السؤال: 

 إمكانية بعدم أو لاهلال رؤية بعدم قطع احلســــاب أن كثرياً  نســــمع األخرية اآلونة يف أصــــبحنا
 الذي احلساب ذاه حقيقة هي وما رمضان؟ شهر إلثبات الفلكي حلساب األخذ يصح فهل رؤيته،

 .اشيخن بكم هللا نفع أفيدو عام؟ كل يف حوله وخيتلفون العلماء عنه يتحدث

اجلواب: 
 وهو لفلكي،ا حلســاب يُعرف ما رمضــان؛ شــهر دخول به يثبت الذي حلســاب املقصــود

 بلغ وقد خمتصــون، لماءوع خرباء له واليوم اُألوىل، اإلســالمية العصــور من للفقهاء معروف علم
 يف اخلطأ احتمال جعل امم قطعياً، غالبه يف صـــار حىت الدقّة يف عظيماً  مبلغاً  الفلكي احلســـاب
 مائة إىل واحد( 1/  100,000تقديراته يف اخلطأ فنســــبة خطأً  يعترب ال ما إىل يصــــل حســــابه

  من علماً  وكونه يف الفخ فال احلساب، أنكر من الشريعة علماء بني يُعلم وال. الثانية يف) ألف
 .وخروجه الشهر دخول اتإلثب شرعياً  طريقاً  اعتماده يف بينهم اخلالف وإمنا املعتربة، العلوم

لطبع   وإمنا العلماء، ويذمه الشـــرع يرفضـــه الذي التنجيم علم حلســـاب؛ املقصـــود ليس و
ضــــية األســــس على القائم الفلك علم من املنبثق الفلكي احلســــاب حلســــاب؛ املقصــــود  الر

 ابن اإلمام فهذا والصــحة، العتبار احلســاب هلذا وشــهدوا أئمتنا اعرتف وقد القطعية، العلمية

                                                
 الفالح مراقي على الطحطحاوي وحاشـــية ،160 ص 6ج جنيم البن الرائق والبحر ،61 ص 4ج للســـرخســـي

 مســـلم لصـــحيح النووى ،وشـــرح452 ص 2ج خســـرو ملنال األحكام غرر شـــرح احلكام ودرر ،435 ص 1ج
 والتمهيد ،19-18ص10ج عبدالرب البن واالســـتذكار 147-146ص4ج البارى وفتح 189-188ص7ج

  ،515 ص 1ج الســـنوســـي بزيزة البن التلقني، كتاب شـــرح يف املســـتبني وروضـــة 350ص14ج الرب عبد البن
اية ،179 رقم حديث 8 ص 2ج العيد، دقيق البن األحكام وإحكام   وأوائل ،148 ص 3ج للرملي، احملتاج و
 يوســف. د الصــيام، وفقه شــاكر، حممد أمحد للمحدث الفلكي، حلســاب إثباته شــرعاً  جيوز هل العربية الشــهور

 الكويت الطفل ثقافة عامل مكتبة 58-56ص جرب ســالمة حممد الشــرعية والفتاوى ومابعدها 89ص القرضــاوى
ـــــــــــــ1409 االوىل الطبعة  أوائل تعيني ،221ص الســـعودية جدة املناره دار الطنطاوى، على وفتاوى م1989 هـ

 .بعدها وما 24ص اهلواري، حممد. د.أ الرؤيةواحلساب، بني القمرية الشهور
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 حســـاب،: نوعان النجوم أن ريب ال: "احلســـاب علم بصـــحة معرتفاً  يقول تعاىل هللا رمحه تيمية
ا، والكواكب، األفالك أقدار معرفة فهو احلســـاب ماأف وأحكام، ا، ومقادير وصـــفا  وما حركا

  .)1("فيه ريب ال صحيحٌ  علمٌ  األصل يف فهذا ذلك، يتبع
  يف ســيما ال هلةاأل إثبات طرق من طريقاً  الفلكي احلســاب اعتماد أو اعتبار خبصــوص أما
 على مواقف، عةأرب ـــــــ ومعاصرين قداَمى ـــــــ ذلك يف لعلماءفل شوال؛ وشهر رمضان شهر دخول
  :اآليت النحو

ــــــاب اعتبار مينع من موقف هو: األول فاْلموق  قدامى من اجلمهور وهم مطلقاً، احلســـ
  خروجه وال رمضـان شـهر دخول به يثبت ال احلسـاب أنّ  إىل هؤالء فذهب. ومتأخريهم الفقهاء

 النووي اإلمام املوقف هذا نصر وقد. البصرية الرؤية" فقط" هو ذلك به يثبت الذي وأنّ  أبداً،
  .)2( تعاىل هللا رمحهم ،وغريهم تيمية ابن اإلسالم وشيخ حجر ابن احلافظو 

  املعاصــــــرين، ماءالعل من فئة وهم مطلقاً، احلســــــاب يعترب من موقف هو :الثاين فاْلموق
 شـــاكر، مدحم أمحد للشـــيخ الظاهر املوقف وهو جوهري، وطنطاوي الزرقا، مصـــطفى كالشـــيخ
ــهر إثبات يف ريةالبصــــ الرؤية مقام يقوم أن ميكن احلســــاب أنّ  إىل ذهبوا وهؤالء. وغريهم  الشــ
  مطلقاً  حلســاب ويؤخذ ؤيته،ر  ميكن مل أم رؤيته ميكن وســواء يغم، مل أو علينا ُغمَّ  ســواء مطلقاً،

  .فيه حلساب األخذ ميكن مما ذلك وغري الرؤية إمكان إثبات ويف واستحالته، الرؤية نفي يف
ــــــاب عتربا من موقف هوو :ثلالثا فاْلموق  هالل باتإث يف لكنو  العموم، على احلســـ

  على فيجب حدهم،و  احلساب ألهل لنسبة حلساب األخذ يعترب: قالوا به شوال أو رمضان
 .وجوً  لنفسه فيصوم رمضان، شهر دخول إثبات يف حبسابه األخذ احلاسب

  اإلمام عن وحكاه الشـــافعية أئمة من ســـريج بن العباس أبو به أخذ الذي هو الرأي وهذا
  الطيب أيب والقاضــي ال،القفّ : الشــافعية أئمة من مجاعة مذهب وهو ، تعاىل هللا رمحه الشــافعي

                                                
  . 181 ص 35ج ، تيمية البن ، الفتاوي جمموع) 1(
  124-123ص 5ج حجر البن الباري وفتح ،193حيت 270ص 7ج مســــلم لصــــحيح النووى شــــرح راجع) (2

ـــــــــ852 لبنان– بريوت– العرفان مناهل مؤسسة  تصوير 183 حيت180ص 25ج تيمية البن الفتاوى وجمموع هـ
  .لبنان– بريوت-العربية دار مطابع-األوىل الطبعة
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  .)1(وغريهم هللا رمحهم
 رمضان شهر إثبات يف ولكن العموم، على احلساب يعترب من موقف وهو :عالراب فاْلموق

 يرى من أكثر مذهب وهو اإلثبات، حالة دون النفي حالة يف حلســـاب خذون به شـــوال أو
امع بعض به أخذت ما وهو ،واملعاصرين السابقني من احلساب اعتبار  جمالس وبعض الفقهية ا
  .)2(اإلفتاء

م مع وهؤالء م إالّ  ؛لرؤية األخذ وجوب يرون أ  نفي عدم لرؤية ملالع شـــرط جعلوا أ
 شهادةب يعتدّ  الف رؤيةال إمكان احلساب هذا نفى فإذا الرؤية، إمكانية القطعي الفلكي احلساب

 .الرؤية
  الدين تقي اإلمامو  ،العيد دقيق ابن اإلمام: املعروفني الفقهاء من القول هذا أصـحاب منو 

  .حلساب نيلئاقال املعاصرين ومجاهري املراكشي، الوهاب عبد بن حممد الشيخو  السبكي،
ـــــرين العلماء ومن ـــــاكر، حممد أمحد: املعاصـ ـــــيد وحممد شـ   جوهري، وطنطاوي رضــــــا، رشـ

ر مفيت واملطيعي املراغي، الشــيخ: األزهر شــيوخ ومن. الزرقا ومصــطفى   زمانه، يف املصــرية الد
 والشـــــيخ جرب، ســـــالمة وحممد الطنطاوي، علي الشـــــيخ رأي وهو احلق، جاد علي احلق وجاد

  .)3( وغريهم القرضاوي يوسف
ط من موقف به، الشــــهر وإثبات احلســــاب من العلماء مواقف من :حجاالرَّ و   ،هممن توســــّ

                                                
ــمــوع: راجــع) 1( ــالمــــــام املــهــــــذب شــــــــــــرح ا ــنــووي ل ــعــــــدهــــــا270ص6ج ال ــفــكــر دار1/ط ومــــــاب – بــريوت-ال

 م1996هـ1417لبنلن
لس وقرار الســودان، اإلســالمي الفقه جممع قرار هو) 2( :  راجع ،.الثالثة العادية دورته يف والبحوث لإلفتاء األوريب ا

موعة فتاوى وراجع األول، العدد الســــوداين الفقه جممع جملة   1ط والبحوث لإلفتاء األوريب للمجلس األوىل ا
  .21  ص م،1999 هـ1420

  التلقني، كتاب شرح يف املستبني وروضة ،22 ص السبكي، الدين لتقي الشهور، إثبات يف املنشور العلم: راجع  (3)
 هل العربية الشـــهور وأوائل ،294 ص 1ج للمراكشـــي، الزالل والعذب ،515 ص 1ج الســـنوســـي بزيزة البن
 وفتاوى ،63 ص 28ج رضــــا رشــــيد حملمد واملنار شــــاكر، حممد ألمحد الفلكي؟، حلســــاب إثباته شــــرعاً  جيوز

 حممد الشــــرعية والفتاوى ومابعدها، 89ص القرضــــاوى يوســــف. د الصــــيام، وفقه ،161 ص الزرقا، مصــــطفى
ــــــــــــ1409 االوىل الطبعة الكويت الطفل ثقافة عامل مكتبة 58-56ص جرب ســالمة  الشــيخ وفتاوى م،1989 هـ

. د.أ واحلســــاب، الرؤية بني القمرية الشــــهور أوائل تعيني ،221ص الســــعودية جدة املناره دار الطنطاوي، علي
  . بعدها، وما 24ص اهلواري، حممد
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  اأمّ  ،به الرؤية شهادة رتدف ،واليقني القطع سبيل على النفي حالة يف حلساب األخذ إىل فذهب
 رؤي فإنْ  ؛لرؤية الشهر ثبوت يعتمدو  لرؤية، يؤخذ فعندئذ الرؤية مكان احلساب قضى إذا

 .يصوموا مل اهلاللُ  يـُرَ  مل وإنْ  الناس، صام اهلالل
 :يلي ما هي كثرية لوجوه الرأي هذا نارّجح وإمنا

 : األول الوجه

ِهدَ  ﴿ فإنّ  احلســـاب، اعتبار فيه )1( چٱٱٱٱھۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱۀچٱ تعاىل قوله  شـــَ
 من شــهوداً، يشــهد شــهد من اإمّ  ألنه احلســاب، بطريق العلمي، الشــهود معىن فيه اآلية؛ يف ﴾

 كما العلم، بطريق تكون إمنا والشهادة شهادة، مشاهدة يشهد دَ هِ شَ  من اوإمّ  ؛واإلقامة احلضور

ٱٱتعاىل قوله يف ٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦچٱ ٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱ ڦٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱٱٱٱڦٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱ

 . والبيان واحلكم العلم به مرادٌ  هنا ﴾ َشِهدَ  و﴿.)2( چٱڄٱٱڃٱٱڃٱ

 مبعىن تكون فشهد العلم، وأولو واملالئكة هللا علم: مبعىن ، العلم وأولو واملالئكة هللا فشهد
ــــهر بدخول والعلم ،)3(علم  له القمر ألن املنازل، حبســـــاب يكون وقد إلخبار يكون قد الشـ

 أن فدلّ . )4( چ¾ٱٱ¿ٱٱٱÀٱٱٱچٱتعاىل قال كما ا الشـــــهر تقدير ميكن حمدّدة منازل
 .الصوم به وجيب الشهر دخول به يعرف أن ميكن احلساب

 احلنفي املرغيناين اإلمام فنرى أئمتنا، من واحد غري به قال وتصحيحه احلساب علم واعتبار
 قال الكتاب، به نطق ةقد حقّ  وهو احلسايبّ  أحدمها: قسمان النجوم علم إنّ : " يقول هللا رمحه
ت من كثرياً  إنّ  بل.. )حبسـبان والقمر الشـمس(  تعاىل  حسـاب ملعرفة اهليئة علم يف ترغب اآل

                                                
  .158) البقرة اآلية  1(
  . 18) آل عمران  2(
  ،286 ص 3ج اجلوزي، البن املســــري وزاد ، 347 ص 6وج ، 43 ص 4ج القرطيب عند اآلية تفســــري راجع)  3(

 ص 1ج عطية البن الوجيز واحملرر ،442 ص 1ج للشـــــوكاين، القدير وفتح ،17 ص 2ج البغوي، وتفســـــري
391  .  

 .  39 يس، سورة)  4(
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 .)1(.."القمر منازل من والسنني الشهور
ـــــــري به يُعرف الذي النجوم علم: " يقول هللا رمحه الغزايل اإلمام نرى كما   الكواكب ســ

ـــرع، يكذبه لن ، اهليئة علم وكذلك ، والقمر والشــــمس  الســــنني معرفة إىل به يهتدي بل الشـ
 . )2("وجهلٌ  قصورٌ  هذا فإنكار الصالة، ومواقيت واحلج الصيام وأوقات والشهور

 النجوم أن ريب ال: "يقول حيث يعتربه هللا رمحه تيمية ابن اإلســـــالم شـــــيخ كذلك وجند
ا، والكواكب، األفالك أقدار معرفة فهو احلساب فأما وأحكاٌم، حسابٌ : نوعان   ومقادير وصفا

ا،  .  )3("فيه ريب ال صحيح علمٌ  األصل يف فهذا ذلك، يتبع وما حركا
 :  الثاين الوجه

ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱچٱ تعاىل قوله

ٱٱٱ½ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱ¼ٱٱېۉ ـــه .)4( چ¾ٱٱ¿ٱٱٱÀٱٱٱÁٱٱÂٱ ـــار وفي  اعتب

  چٱٱېۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱٱۉچٱٱتعاىل قوله:  اآلية من والشــاهد احلســاب،
 حلســــاب وطريقاً  الســــنني، ملعرفة طريقاً  ذلك ليكون منازل القمر قدر تعاىل أنه الداللة ووجه. 

 :وجهني من وذلك الشهر،
  ملعرفة وطريقاً  ســبباً  املنازل يرتقد ليكون: واملعىن ســببية، ﴾ لِتَـْعَلُموا ﴿ يف الالم أنّ  :أوهلما

 . واحلساب السنني
ني  عددية، السنني أن اآلية فدّلت احلساب، يقابل والعدد الشهور، تقابل السنني أنّ  :هماو

  السنني، لعد لتعلموا: املعىن ،فيكونحسابياً  يكون أن ميكن فالشهر عددية السنة كانت فإذا
ـــهور، حلســـــاب ولتعلموا   وجهاً  احلســـــاب بطريق وخروجه ودخوله الشـــــهر معرفة فكانت الشــ

                                                
  .للمرغيناين النوازل خمتارات عن نقالً  24 ص اهلواري، حممد. د.أ القمرية، الشهور أوائل تعيني حبث) 1(
 الفقه جملة ، التارزي كمال مصـــــطفى حبث ،24 ص القمرية، الشـــــهور أوائل تعيني:  اهلواري حممد. د.أ حبث) 2(

  .360 ص 3ج الدويل اإلسالمي
  .181 ص 35ج تيمية، ابن فتاوى جمموع) 3(
 .  5 ، يونس سورة)  4(
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  . شرعياً 
 حلســــاب األخذ من مينع أنه مع هللا رمحه تيمية ابن اإلســــالم شــــيخ ذلك إىل أشــــار وقد

نيني الروم ُسّنة: " فيقول  طبيعية السنة جيعلوا أنْ  واملشركني الصابئني من وحنوهم والقبط والسر

ً  والشــهر نَّة أما ، عدد ۅٱٱۉٱٱٱٱٱٱٱچ عددية والســنة طبيعياً  الشــهر يكون فأنْ  املســلمني؛ ســُ

نة يقابل وما ، احلســــاب العدد قابل وما ، عددية فالســــنني چېۉ  فإذا ، الشــــهر الســــَّ
  .)1("اآلية من املقصود ولعله ، حسايب فالشهر ، عددية السنة كانت

 :  الثالث الوجه
 الرؤية عّلق رعالشـــــا ألن) لرؤيته صـــــوموا: ( وحديث احلســـــاب اعتبار بني تعارض ال إنّه
 يكون أن جيب وهلذا ،)لرؤيتكم صـــــوموا( يقل ومل) لرؤيته صـــــوموا: ( فقال لرائني، ال هلالل
 وســيلة احلقيقة يف باحلســا فصــار احلســاب، دور هو وهذا الرؤية، تتم حىت الرؤية ممكن اهلالل

 .هلا اً مناقض أو للرؤية مضاداً  أمراً  ال طرقها، من وطريقاً  الرؤية وسائل من

 :  الرابع الوجه
  .علمية تكون قدف بصرية تكون كما الرؤية إنّ 
  .بيان إىل حتتاج وال البتة فيها إشكال فال البصرية الرؤية أما
ـــرع، يف واردة معتربة فهي العلمية؛ الرؤية أما ت جاءت فقد الشـــ  من أكثر يف قرآنال آ
  :ذلك ومن منها، كثري يف هلا مشرية ا شاهدة آية ثالثني

ـــــ ــ  ير مل  ألنه ،تعلم أمل أي )2( چڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱچٱ تعاىل قوله ـ
  .به فعلم ُأخرب وإمنا ذلك
 .عادٍ  عهد يف يكن مل ألنه ،تعلم أمل أي) 3( چٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱچٱ تعاىل وقوله ـ

                                                
  .  174 ص 25ج ، تيمية البن الفتاوى جمموع: يراجع)  1(
 .  1 الفيل، سورة)  2(
 .  6 الفجر سورة)  3(



 

 
 

  

 62 

 قولهو  .)1( چڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱتعاىل قوله هكذاو  ـــــ
ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ تعاىل

  .)2( چڄٱٱڄٱٱٱ
  عزّ  قوله يف كما خصــوصــها، على والطبيعة الفلك جمال يف علمية رؤية الرؤية تكون قد بل

ٱچٱ وجلّ  ٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱ ٱ ٱٱٱ ٱ  چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱ
 أمل أو ربك، صنع إىل تبصر أمل: ا واملراد بصرية، اإمّ  الرؤية هذه: " هللا رمحه الشوكاين قال. )3(

  حادث، متغري وكل متغري، الظل فإن  ،العلم مبعىن قلبية اوإمّ  ربك؟ مّده كيف الظل إىل تبصــر
 .)4("تعلم أمل ﴾ تـَرَ  َأملَْ  ﴿ :الزجاج قال.  موجد حادث ولكل

 ،الظلّ  هذا تعاىل هللا دّ م كيف  بصرً  نرى ال انولكن بصرية، رؤية الظلّ  مدّ  نرى نناإ: أقول
 هلذه دليالً  الشمس تكون قد هأنّ  إىل ينّبه وجلّ  عزّ  هللا إن بل علمية، برؤية تكون أن بدّ  ال فهذه
لتايل العلمية، الرؤية   .احلساب إمكان ىعل دليالً  ومنازله القمر يكون أن مينع فال و

ـــــ ــــــ ÆٱٱÇٱٱٱÈٱٱٱٱٱÉٱٱÊٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱچٱ تعاىل قوله أيضاً  ذلك ومن ـ

æٱٱåٱٱäٱٱãٱٱٱٱٱٱâٱٱáٱٱٱٱٱàٱٱßٱٱٱÞٱٱÝٱٱÜٱٱÛٱٱÚٱٱÙٱٱØٱٱ×ٱٱÖٱٱٱÕٱٱÔٱٱÓçٱٱ

 . )5(چèٱٱéٱٱêٱٱٱëٱٱìٱٱíٱٱٱ
 مع بينه، يؤلف كيفو  الســحاب هللا يزجي كيف بصــرً  نر مل فإننا علمية، رؤية أيضــاً  فهذه

  الرؤية بني اآلية تفجمع بصرية، رؤية وهذه السحاب، خالل من خيرج" املطر" الودق نرى أننا
  .البصرية والرؤية العلمية

  يراد وقد الناس، مجاع قطعاً  البصرية الرؤية: به يراد) لرؤيته صوموا: ( قوله فإنّ : وعليه

                                                
  . 258 ، البقرة سورة)  1(
  . 3 ـ1 املاعون، سورة)  2(
  . 45 الفرقان، سورة)  3(
  .282ص 5ج للشوكاين، القدير فتح) 4(
  .43 ، النور سورة)  5(
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   .القطعي العلمي الفلكي احلساب بطريق تكون اليت ةالعلمي الرؤية كذلك به
ـــــرية(  الرؤيتني حتقيق َىل وْ األَ  كان ؛لذلك   البصـــــــرية الرؤية إمكان ثبات: )والعلمية البصــ

 اليت للرؤية علمية وســيلة احلســاب أنّ  على ،البصــرية لرؤية اهلالل إثبات مث احلســاب،و  لعلم
ــــــاب األخذ فكان ا، آمرة األحاديث جاءت  إعماالً  وعدمها الرؤية إمكان ملعرفة حلســـــ

ــــــوص ـــرطها، وحتقيق وجهها على لرؤية اآلمرة للنصــ  األخذ وبني بينها تعارض يكون فال شـــــ
 حىت تفطروا وال اهلالل، تروا حىت تصوموا ال( : عنهما هللا رضي عمر ابن حديثك حلساب،

 لرؤيته، وأفطروا لرؤيته صوموا: (  هريرة أيب حديثو  ،)1()  له فاقدروا عليكم ُغمَّ  فإنْ  تروه،
 رأيتم إذا: ( اآلخر  هريرة أيب حديثو  .)2()ثالثني شـــــعبان عدة كملواأف عليكم ُغمَّىَ  فإنْ 

َّ : ( اآلخر عمر ابن حديثو  .)3(..)  فأفطروا رأيتموه وإذا فصـــــــوموا، اهلالل   ال أميَّة، أمَّة إ
ام وعقد) وهكذا وهكذا، هكذا، الشهر حنسب، وال نكتب   .)4(الثالثة يف اإل

  :اخلامس الوجه
 دليل أقوىف املنع، ا يندفع مبا مناقشتها ميكن مطلقاً  حلساب األخذ من املانعني أدلة إنّ 
:  النيب قول من عنهما هللا رضي عمر ابن حبديث استدالهلم هو مطلقاً  احلساب اعتبار ملانعي

                                                
  كتاب ومســلم ، 1906 برقم) فصــوموا اهلالل رأيتم إذا: (   النيب قول ب الصــوم كتاب البخاري أخرجه)  1(

ـــــــــــ2495 برقم اهلالل، لرؤية رمضان صوم وجوب ب  الصيام  والنسائي النووي، بشرح 188 ص 7ج ، 3/1ـ
 ملسلم واللفظ.  2120 برقم الزهري على االختالف ذكر ب الصوم كتاب

  ـ2512 برقم الســابق، والباب الكتاب نفس ومســلم ، 1909 برقم ، الســابق والباب الكتاب البخاري أخرجه)  2(
  .النووي بشرح 193 ص 7ج ، 19/18

  بشــرح 193 ص 7ج ، 2510 برقم اهلالل، لرؤية رمضــان صــوم وجوب ب ، الصــيام كتاب مســلم أخرجه)  3(
 ب الصـــيام يف ماجة وابن ، 2118 برقم الزهري على االختالف ذكر ب الصـــيام كتاب والنســـائي النووي،
  .  2117 ،2116 برقم.. ثالثني شعبان إكمال

  كتاب ومســــلم ، 1913 برقم) حنســــب وال نكتب ال: (   النيب قول ب الصــــوم كتاب البخاري أخرجه)  4(
ـــــــــــ 2508 برقم اهلالل، لرؤية رمضان صوم وجوب ب الصيام  وأبو النووي، بشرح 192 ص 7ج ،15/14 ـ

 على االختالف ذكر ب الصــوم يف والنســائي ،2319 برقم وعشــرين تســعاً  يكون الشــهر ب الصــوم يف داود
 . 2140و ، 2139 برقم سلمة أيب خرب يف كثري أيب بن حيىي
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 ) َّ ــــــب، وال نكتب ال أميَّة، أمَّة إ ــــهر حنسـ   من الداللة وجهو ). وهكذا وهكذا، هكذا، الشـــ
  ال: (قوله وهو حتسب ال أمته أن فيه اً صرحم حاسبة، األّمة تكون أن نفى  النيب أنّ : احلديث
  .الشهر إثبات يف احلساب اعتبار إلغاء على دليل هذاو  ،)حنسب وال نكتب
 :وجوه ثالثة من عنه جيابو  

 النيب اختذ وهلذا ،عذراً  إالّ  تكون وال كمال، صـــفة ال نقص صـــفة األمية أنّ : األول الوجه
 ال النقص وصفة. كتابةوال القراءة أمته لتعليم ــــــ السرية يف مشهور هو كما ــــــ عديدة وسائل  

  زمانه يف ألمةا عني أن أي وحال، عني حديث احلديث أنّ  على يدلّ  مما اســتدامتها، يطلب
ا وقته يف وحاهلم  احلال تغّري  فإذا ، الاحل هذا تغيري وجيب حتســــب، وال تكتب ال أمية، أمة أ

  من احلال تغّري  بعد ـ ذنْ إ ـ مانع فال ، وحتسب تكتب األمة فصارت احلال تغّري  وقد. احلكم تغّري 
 .احلساب اعتبار

 دالٌّ  ـ إذنْ  ـ فهو حلساب،ا اعتبار إلغاء على داالً  بظاهره كان إذا احلديث أنّ : الثاين الوجه
  جيوز ال وهذا حتسب، وال تكتب ال ةٌ يّ أمّ  ةاألمّ  أنّ  على نصَّ  ألنه أيضاً، الكتابة اعتبار إلغاء على
  .الكتابة يتعلمون مةاأل أفراد جيعل ما الوسائل من اختذ  النيب   ألنّ  أحد، به يقول أن

ـــــــري احلديث أنّ  :الثالث الوجه  غمَّ  فإنْ : ( ديثح يف الواقع اإلمجال لبيان وتعليل تفســ
 ). له فاقدروا عليكم

 أن ينبغي ما بيان يانالب من فيكون. حنســـب وال نكتب ال أمية أمة أل له فاقدروا واملعىن
 واطمأن حلســابا علم انتشــر إذا احلســاب اعتبار على ليدلّ  وحنســب، نكتب صــر إذا يكون
  . له الناس

  واملازري حجر وابن النووي :األئمة ذكره ما هوو  حلال، استدالهلم يف يقال ما نفسه وهذا
 الشرع يعلق مل ولذلك املسلمني، من خاصة إالّ  يعرفه ال درٌ  علمٌ  احلساب أنّ  على ،هللا رمحهم
  اهلالل به يتحروا أن للجميع ميكن ظاهر أمر على علق وإمنا ، صـــيامه وال الشـــهر إثبات عليه
 إالّ  احلســـاب يعرف ال ألنه عليهم، ضـــاق حلســـاب كلفوا لو الناس إنّ : " وقالوا .الرؤية وهو
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  .)1("  مجاهريهم يعرفه مبا الناس يعرف إمنا والشرع الكبار، البلدان يف الناس من أفراد
م، يف احلساب حال كان ما يذكرون إمنا تعاىل هللا رمحهم األئمة: فيقال   فقد اليوم أما زما

  من كثرياً  إنّ و  وأصـــــوله، بقواعده معروفاً  علماً  أصـــــبح حبيث وانضـــــبط احلســـــاب علم انتشـــــر
 لكان األهلة رصـــد يف احلســـاب ُأعمل فلو به، عاِلمون فيه متمكنون علماء األخيار املســـلمني

 .وأسدد الرؤية حتقيق يف أضبط
ب إنّ " : للمنع مســـتدالً  هللا رمحه تيمية ابن ذكره ما أما  أن على يقدرون ال احلســـاب أر
  .)2(" رة وخيطئون رة فيصيبون ذلك يقربوا وإمنا ، مستمراً  ضبطاً  الرؤية يضبطوا

 به مقطوعاً  الرؤية نإمكا يكون حبيث يقينياً  قطعياً  كان ما احلســــاب من خذ إمنا: فيقال
  . خطأ أو شك ذلك إىل يتطرق فال

: أنه ىلإ التنّبه مع عدمه، من الرؤية إمكان ملعرفة حلســاب األخذ من مانع ال أنه فاتضــح
 وإنْ  الشــهر، فيثبت لكذ عند رؤي فإنْ  للرؤية، التحري من بدّ  ال بل رؤية، الرؤية إمكان ليس

 .اهلالل رؤية إمكان احلساب علماء قول مبجرد الشهر يثبت فال يُر مل
 : شرطنيب مشروط وشوال رمضان شهر إثبات يف حلساب األخذ جواز فإن ذلك؛ ومع

  وحده حلساب بتيث فال ونفيه، الرؤية إمكان يف احلساب إعمال يكون أن: األول الشرط
ـــــ احلساب دور ويكون الرؤية، من بدّ  فال الرؤية، دون الشهر دخول ـــ ـــــ فقط ـ ـــ  الرؤية هل إثبات ـ
  . ال؟ أم ممكنة

  اثنان فيه خيتلف ال الذي اليقيين القطعي الفلكي احلساب نوع من يكون أن :الثاين الشرط
ع وقد الفلك، علماء من  احلســـــاب من أنه الفلك علماء يدعيه ما كل اعتبار يف الناس توســـــّ

 أن إىل توصلوا أن إىل هممع فبحثوا لذلك، انتبهوا الفقهاء أن إال لألهلة، الرصد به يثبت الذي
  : غري ال فقط ثالثة أمور األهلة شأن يف الفلكي احلساب من يعتمد ما

  .االقرتان ذلك وساعة للقمر، االقرتان حدوث: األول األمر
 لرمضــان، لنســبة شــعبان من والعشــرين التاســع مشس غروب بعد القمر بقاء: الثاين األمر

                                                
موع ، 189 ص 7ج مسلم لصحيح النووي شرح: راجع)  1(   271 ص 6ج ، املهذب شرح وا
  .  174 ص 25ج ، تيمية البن الفتاوى جمموع: راجع)  2(
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  .لشوال لنسبة رمضان من والعشرين والتاسع
 .األفق يف درجته: الثالث األمر
  يولد ال لقمرا ألن لرؤية، الشـــــهادة تقبل فال اقرتان، حدوث بعدم احلســـــاب قطع فإن

 .القرتان إال أصالً 

 لرؤية، هادةش تقبل فال التحري يوم الشمس غروب قبل القمر بغروب احلساب قطع وإنْ 
 .أصالً  الفضاء يف والتحري الرتائي وقت يوجد ال اهلالل ألن

 ألنّ  الشــهادة، تُقبل فال األفق؛ يف درجة من أقلّ  أو درجة يف القمر أنّ  احلســاب قطع وإن
ا وما الدرجة  بعض به قطع الذي وهو املعرفة، أهل تفاق للهالل الرؤية معها تســـــتحيل دو
  .)1(هللا رمحه تيمية كابن الفقهاء

 بشـيء فال يعّتد وثاملك ومدة والزاوية السـطوع من الفلك أهل يذكره مما ذلك دون ما أما
 .   أعلم تعاىل وهللا.منها

 

  امللصية الني] 9[
 ؤالالس: 
 من يوم لكل النِّية دُجيدّ  وهل ؟ النِّية تكون ومىت رمضـــان صـــيام ينوي أن الصـــائم يلزم هل
  ؟ الشهر لكل واحدة نية تكفيه أم رمضان
 واباجل: 
 إّمنا: (  النيب  لقول ا إال يصـــــح وال الصـــــيام يكون ال الصـــــيام أركان من ركن النية
  ينوي أن رمضــان يصــوم أن أراد من كل فيلزم. )2()نوى ما امرئ لكل وإمنا ، لنيات األعمال

                                                
 ال فهذا واحدة درجة على كان وإذا حائل، حيل مل ما يرى فهذا درجة عشرين مثالً  بعده كان إذا: " هللا رمحه قال) 1(

 .186 ص 25ج الفتاوى جمموع: انظر.." الرؤية أسباب ختالف خيتلف فيه فاألمر العشرة حول وأما يرى،
 األعمال إمنا ب يف ومســـلم ، 3 ص 1ج ، 1 برقم الوحي بدأ كان كيف ب الوحي كتاب البخاري أخرجه) 2(

   3/1515 لنية
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 .  رمضان صيام

 العلماء قال لصيام النِّية عقد وقت ويف  :  
 القضـــــاء وصـــــيام رمضـــــان كصـــــيام ، واجب صـــــيام كل يف الفجر طلوع قبل ينوي] 1[

 الفجر طلوع قبل الصـــيام يبّيت مل من: ( النيب قول يف التبييت معىن وهذا والنذر، والكفارة
  وجماهد عطاء وعن احلنفية من زفر عن وُحكيَّ . اجلمهور إليه ذهب ما هذا.  )1() له صــيام فال
م : "   الرأي هلذا زفر احتج وقد"  نية بغري الصحيح املقيم حق يف رمضان صوم يصحّ : "قالوا أ
 يتصــّور فال ،له معيار الزمن ألن نية، إىل تقريف فال ، لتعّينه رمضــان صــوم غري فيه يصــحّ  ال نه
  ".واحد صوم إال واحد يوم يف

  :  وجهني من مردود رأي وهذا
 كل مل إذا رمضـــان يف عليه املغمى صـــوم تصـــحيح يقتضـــي الرأي هذا أن : األول الوجه

 من الرازي بكر أبو وصــفه كما. مســتشــنع أمر وهذا.  نية غري من اكاإلمســ لوجود ، ويشــرب
  . )2(احلنفية

 يصح ال أنه فيه بّني ي الذي  النيب من الصريح للنص خمالف الرأي هذا أن :الثاين الوجه
 للنظر حظ وال ، لنصا مع اجتهاد ال إذ مردود الرأي من النص خالف وما.  لنية إال الصــوم

  . األثر مع
  يف نوى إذا لنيةا وتصــح الليل، من النية واجب صــيام وكل رمضــان صــيام يف يشــرتط :ِإَذنْ 

  . الفجر طلوع إىل الغروب من الليل من جزء أي

                                                
 يف وأمحد ، 2/172 قطين والدار ، 4/203 الكربى الســــــنن يف والبيهقي ، 1/288 املوطأ يف مالك أخرجه) 1(

، 2331والنســـائي برقم  ،) 730( برقم الصـــيام كتاب يف)  جيمع مل من(  بلفظ والرتمذي ، 6/287 املســـند
 يف خزمية ابن وصــــححه) .  الليل من يفرضــــه مل ملن صــــيام ال: (  بلفظ) 1700( برقم الصــــيام يف ماجة وابن

 الصــغري اجلامع يف الســيوطي وحســنه.  6/162 احمللى يف حزم وابن واحلاكم ، حبان وابن ، 3/212 صــحيحه
موع يف والنووي ، 6/222   .وصحح األلباين إسناد النسائي 6/293 ا

  زفر على الرازي بكر أبو به ردّ  الذي هو الوجه وهذا ، 2/87 عابدين ابن حاشية ، 4/169 الباري فتح:  انظر) 2(
 .  
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ــــافعية وبعض املالكية أجاز] 2[ ـــــيام نية عقد الشــــ  ، عبادة ألنه الفجر، طلوع مع الصـــ
  . )1(الصيام كذلك ، ابتداءها تقارن بنية جتوز والعبادات
 من جزء يف نهاع الغفلة أو الفجر طلوع قبل النية عقد نســيان حالة يف صــحيح وجه وهذا

 .  الفجر طلوع مع ُعقدت بنية الصوم يصحّ  احلالة هذه يف ، الليل
 له عذراً  كان النهار دخول بعد إال الصـــوم وجوب له يتبني مل من أن إىل الشـــوكاين وذهب

  . )2(التبييت عن
 التطوع صيام يف أما :  
  . الفجر طلوع بعد نية مع صحّ  بل الفجر، طلوع قبل النية يشرتط فال
 :  العلماء قال

 ، شـــيئاً  كل ال أن شـــريطة ، الزوال وقبل الفجر طلوع بعد بنّية التطوع صـــيام جيوز] 1[
 وهو ــــــ واحلنابلة والشافعية احلنفية ــــــ اجلمهور قول وهذا ، صومه يصحّ  مل نوى مث شيئاً  أكل فإن
 طلحة، وأيب الدرداء، وأيب مالك، بن وأنس وحذيفة، مســــعود، وابن وعلي، ، عباس ابن قول

 .  )3(عنهم هللا رضي
 : (  يوم ذات   هللا رســـول يل قال:  قالت عنها هللا رضـــي عائشـــة حديث وحجتهم

 .)4()صائم فإين:  قال. شيء عند ما هللا رسول : فقلت: قالت ؟ شيء عندكم هل!  عائشة
 عليه فيفرض جيده فال بغدائه  هللا رســــول دعا رمبا: (  قالت عنها شــــيبة أيب ابن وعند

 .)5() اليوم ذلك الصوم
 من: (   قوله  لعموم الليل، من بنية إال التطوع صيام جيوز ال:  وداود مالك وقال] 2[

                                                
موع، مع للشريازي املهذب ،1/695 الصاوي حاشية مع الصغري الشرح:  انظر) 1(   6/292 ا
  . 1/379 ، للشوكاين البهية الدرر شرح املضيئة الدراري) 2(
 الرب عبد البن االستذكار ،4/167 الباري فتح بشرح البخاري صحيح ، 3/31 شيبة أيب البن املصنف:  راجع) 3(

موع ، 3/27 قدامة البن املغين ، 10/37   . 6/297 املهذب شرح ا
  ) .733( برقم الصيام كتاب يف والرتمذي ،) 2707( برقم الصيام كتاب يف مسلم أخرجه) 4(
 . 3/31 ، شيبة أيب ابن مصنف) 5(
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 من سنة وال فرضاً  احلديث هذا يف  خيص ومل ، )1() له صيام فال الفجر قبل الصيام يبّيت مل
  .  نفل

  . )2(عنهم هللا رضي وحفصة عمر ابن قول وهو
  مل من: ( ديثح عموم ألن ، الزوال وقبل لنهار التطوع صـــــيام نّية جواز : والصـــــحيح

 ) . ائمص فإين ِإَذنْ  ؟ شيء عندكم هل: ( عائشة حديث خصصه قد)  الصيام يبّيت
  اللفظ دون القلب يف العزمو  لقصد النِّية تتحقق بل ، ا التلفظ النِّية عقد يف يشرتط وال
  اســتحب وإن.  وىن فقد الغد ليصــوم تســحر فمن.  والعزم القصــد على يدلّ  مبا أو ، للســان
  .  لنِّية التلفظ الشافعية
 ؟ رمضان من يوم كل ليلة الصائم ينوي أن يشرتط وهل   
 . نّية إىل رمضان من يوم كل صوم حيتاج:  رواية يف وأمحد ، والشافعي ، حنيفة أبو قال

 الصيام بّيت من: يةالثان الرواية يف وأمحد راهوية بن وإسحاق سعد بن والليث مالك وقال
م من ميو  صـــيام شـــأنه كان من ألن الشـــهر ســـائر عن ذلك أجزأه رمضـــان من ليلة أول  ال األ

  .التبييت إىل حيتاج ال فإنه يدعه
 يبّيت مل من (    حديث وألن ، لعذر إال قطعه جيوز ال متصــل صــيام ألنه : الصــحيح وهو
 يف والالم واأللف ، جامعة بنية كله الشــهر صــيام جواز فيه)  له صــيام فال الفجر قبل الصــيام

  .. أعلم وهللا. . .ألجله احلديث سيق وقد. رمضان شهر صيام واملعهود ، للعهد" الصيام"

اراً 10[ لصوم    ] َمن َعِلَم 
 السؤال: 
مت فنمت، مســـــاءً  جئت عملي يف شـــــاقٍّ و  طويلٍ  يومٍ  بعد  أكلنا أصـــــبحنا فلما أهلي، و
 أنّ  ليالً  ألمس أعلنت الدولة أن زمالئي أخربين للعمل وذهايب الشــمس شــروق وبعد ، وشــربنا

                                                
  . خترجيه سبق) 1(
  .30-3/29 قدامة البن املغين ،1/695 الصغري الشرح ،10/37 االستذكار:  انظر) 2(
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م أول هو اليوم هذا  إذا وهل ال؟ أم اليوم بقية أمســك هل حرية، يف فوقعت رمضــان، شــهر أ
  .هللا يرمحكم أفيدوين.رمضان؟ بعد بقضائه مطالباً  أكون اليوم بقية أمسكت

 اجلواب: 
 الريف يف إالّ  وقوعه ريُتصــوّ  وال الوقوع، درة تكون قد هذا عصــر يف املســألة هذه :أوالً 

 كحالة قليالً  الإ اللهم ذلك، حنو أو هاتف أو تلفاز من اتصـــــال وســـــيلة ميلك ال من عند أو
  .املستفيت

 ينام ال وأنْ  لشهر،ا يتحّرى أنْ  شعبان من والعشرين التاسع ليلة يف املسلم على والواجب
  .ثبوته عدم أو ثبوته على يطمئنّ  حىت

 توّجه قبل بوتهث عدم أو الشــــهر بثبوت املســــلمني إعالم يف املســــؤولون حيرص الغالب ويف
 صــــالة يف الناس أيبد ثبت لو الشــــهر أنّ  على الرتاويح، لصــــالة رعاية العشــــاء لصــــالة الناس

 يكّلف أن األقل على أو التأّكد، قبل ينام أن للمســــلم ينبغي ال ولذلك. العشــــاء مع الرتاويح
 ذلك من شـــيئاً  يفعل مل إنْ ف وإخباره، إلبالغه األخبار بتتبع معارفه أو جريانه من أحداً  أو أهله

  .شعبان من والعشرين التاسع ليلة الليلة كون وأهله هو ينسى أن إال مقّصراً  يكون
  رمضان، شهر دخول لنهار علم مث يشرب، ومل كل مل أو وشرب فأكل أصبح إذا :نياً 
 . )1( األربعة املذاهب من اجلمهور رأي على اليوم بقية اإلمساك عليه فالواجب

 حمتجني يلزمهم، فال بواجب ليس اليوم بقية إمســاك أنّ  إىل الشــافعية وبعض عطاء وذهب
م  .)2(أقام إذا وكاملسافر طهرت إذا كاحلائض النهار، بقية إمساك يلزمهم فلم بعذر، أفطروا ّ

                                                
 البن الفقهي ،املختصـــر1064 ص 3ج ، الرســـالة شـــرح يف الزاللة املناهل ،135 ص ، الفقهية القوانني: انظر) 1(

 قدامة البين املغين مع الكبري الشرح ،233 – 231 ص 10ج الرب، عبد البن االستذكار ،62 ص 2،ج عرفة
  .310 ص 2ج للبهويت، القناع، كشاف ،15ص 3ج ،

موع مع املهذب) 2(  .15 ص 3ج قدامة، البين املغين مع الكبري الشرح ،272 ص 6ج ، ا
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 إسحاق أيب عن فاحملكيّ  اليوم؛ بقية فأمسك رمضان من أنه علم مث يشرب ومل كل مل وإنْ 
 عليه هللا رمحه النووي حكم شــــاذٌّ  قول وهو أمســــك، حني من صــــائماً  يكون أنه الشــــافعية من

  .)1(لفساد
  :كل مل أو أكل اليوم بقية اإلمساك وجوب على والدليل

 يوم مناديه أمر ☻هللا رسول أنّ  عنه هللا رضي األكوع بن سلمة حديث  ــــ1
  .)2(» صومه فليتمّ  اصطبح يكن مل ومن فليمسك، اصطبح كان  من أنَّ «  :عاشوراء
م ويف ـــــــ2  فقال الناس، أصبح ما بعد اهلالل على قوم شهد ♫ العزيز عبد بن عمر أ

 .)3( يومه بقية فليصم كل، مل ومن الطعام، عن فليمسك أكل من: هللا رمحه

  القضاء؟ عليه جيب فهل ، هذا صومه بقية أمسك وإذا: لثاً 
  :مذاهب على فالعلماء
 .)4(العلماء مجهور به قال الذي وهو القضاء، عليه جيب أنه: األول املذهب

 وهو أمسك، مث شرب أو أكل يكن مل إنْ  معه قضاء ال صحيح صوم أنه: الثاين واملذهب
 .)5( الشافعية من املروزي إسحاق أيب عن االسفراييين حامد أبو حكاه الذي

 ابن قول وهو كل، مل أو أكل يومه، وأمتّ  أمسك إذا عليه، قضاء ال أنه: الثالث واملذهب
  وال وأمســكوا، أمتوا بعده أو األكل قبل يوم أثناء يف ثبت إذا اهلالل «: الفتاوى يف قال تيمية،

ــــــح على جمنون أفاق أو صـــــــيب بلغ لو كما عليهم، قضـــــــاء   يف وجاء.  »الثالثة األقوال أصـ
 البينة قامت إذا كما  لليل، وجوبه يعلم مل إذا النهار بنية الفرض صـــوم يصـــح و «: االختيارات

                                                
موع راجع) 1(   .274 ص 6ج ، املهذب شرح ا
ؤوط، شـــعيب وصـــححه ،16559 وأمحد ،1868 ،1903 ،2007 برقم صـــحيحه يف البخاري أخرجه) 2(   األر

  .ألمحد واللفظ
 على صــحيح وســنده): 6/123( الصــحيحة الســلســلة يف األلباين وقال ،69 ص 3ج ، شــيبة أيب ألبن املصــنف) 3(

 .الشيخني شرط
  .14689 فقرة ،233 ص 10ج ، االستذكار) 4(
موع) 5(   . 274 – 273 ص 6ج املهذب، شرح ا
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ـــــــاء، يلزمه وال يومه بقية يتم فإنه النهار، أثناء يف لرؤية   على وتبعه. )1( » أكل كان  وإن قضــــ
  .)2( هللا رمحهم والشوكاين القيم ابن ذلك

 إال مفطراً  أصــبح إذا هأن هللا، رمحهما ســعد بن والليث األوزاعي لإلمامني: الرابع واملذهب
م رمضان؛ من أنه اخلرب جاءهم مث يطعم، مل أنه   .عليهم قضاء وال صيامهم يتّمون فإ

  قضـــاء عليهم كان أمســـوا؛ ما بعد أو اليوم ذلك بعد إال اخلرب م مل وإن «: الليث قال
 .)3( » اليوم ذلك

 :وجهني من والقضاء، اإلمساك بوجوب القاضي اجلمهور، مذهب هو والراجح
ـــومي أن مأمور واملكلف رمضــــــان، هالل برؤية قامت البينة أن: األول الوجه  رؤي إذا صـــ

 عليه فوجب حيح،صــ بصــوم فيه ت مل أنه إال والشــراب الطعام عن أمســك وإنْ  وهو اهلالل،
  .القضاء

 هللا صــلى النيب حلديث ، الليل من املعقودة النية الصــوم صــحة شــرط من أن: الثاين الوجه
  هذا صــيام يبّيت مل وهذا. )4()له صــيام فال الفجر قبل الصــيام يبيت مل من: (  وســلم وآله عليه
  .يقضيه أن عليه فوجب الليل، من اليوم

 .أعلم وهللا

  ر صيام أهله أو تقّدمخَّ د بل] السفر إىل 11[
 ؤالالس: 

ماً  صـــــام شـــــخصٌ   صـــــيام أهله وبدأ فيه اهلالل رؤية خرت بلدٍ  إىل ســـــافر مث ،بلده يف أ
 وأهل ، صــام حني من يوماً  ثالثني املســافر فاســتكمل ، بلده صــيام من الثاين اليوم يف رمضــان

   ؟ يصنع فماذا.  يوماً  وعشرين تسعة صاموا إليهم سافر الذي البلد

                                                
  . 63 ص 4ج تيمية، البن الفقهية واالختيارات ،118 ص. 109 ص 25ج تيمية، البن الفتاوى جمموع) 1(
  .123 ص 6ج الصحيحة، السلسلة يف هللا رمحه األلباين إليهما نسبه) 2(
 .13837 رقم فقرة 36 ص 10وج.  14695 ،14694 فقرة 234 ص 10ج ، االستذكار) 3(
  . 73 ص للصيام، النية مسألة يف خترجيه سبق) 4(
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 واباجل: 

  :  لسببني يفطر صام حني من يوماً  ثالثني استكمل طاملا:  أوالً 

  شــهرٌ  يتجاوز الو  ،القمري الشــهر مدة أقصــى وهو ، ماً يو  ثالثني صــام أنه: األول الســبب
  من أكثر يصـــوم نأ عليه وليس الشـــهر جتاوز قد يكون معهم وصـــام وافقهم فلو. الثالثني منه

  .  الثالثني

 ، بلده يف رعياً ش ثبوً  الشهر ثبوت وهو ، سببه لصحة صحيح صيامه أن: الثاين السبب
 .  الثالثني صيام إال يلزمه فال

 ، لشــام معاوية إىل بعثته احلارث بنت الفضــل أم أن وهو ، كريب حديث املســألة وأصــل
  اهلالل فرأينا ، لشام وأ رمضان هالل عليَّ  واستهلَّ  ، حاجتها فقضيتُ  الشام فقدمتُ "  قال
:  فقلتُ  اهلالل؟ رأيتم مىت:  عباس ابن فسألين الشهر، آخر يف املدينة قدمتُ  مث ، اجلمعة ليلة

.  معاوية وصام فصاموا الناس رآه:  فقلتُ  ؟ اجلمعة ليلة رأيته أنت:  فقال.  اجلمعة ليلة رأيناه
 أال:  فقلتُ . نراه أو يوماً  ثالثني نكمل حىت نصـــوم نزال فال ، الســـبت ليلة رأيناه لكن:  فقال

 " . )1()هللا رسول أمر هكذا: (قال وصيامه؟ معاوية برؤية نكتفي
 "  نراه أو يوماً  ثالثني نكمل حىت نصوم نزال فال"  عباس ابن قول : والشاهد

  .  هللا رسول به أمر امل موافق ذلك وأن ، معهم والصيام مبوافقتهم يلزم مل كريباً  أن وفيه

 . للناس قةمواف فطره وخيفي نفسه يف ميسك ، مفطر أنه يُظهر ال احلالة هذه ويف

 .  رؤيتهم تقدمت لدٍ ب إىل سافر مث بلده برؤية صام قد فيكون ، احلال  ينعكس قد:  نياً 

 األول اليوم وقضــى معهم أفطر يوماً  وعشــرين تســعة على أفطروا إن : احلالة هذه ففي 
 إذا أما.  يوماً  وعشرين تسعة يكون أن أقله والشهر يوماً، وعشرين مثانية صام قد يكون ألنه ،

   . )2(األول اليوم يقضي وال ، معهم أفطر صاموا حني من ثالثني استكملوا

                                                
  .صحيح حسنٌ  حديث:  وقال) 963( رقم حديث ، الصيام كتاب يف الرتمذي أخرجه) 1(
موع يف جاء) 2(  يفطر والثاين منهم صــار ألنه معهم الصــوم يلزمه أصــحهما:  الثالثني وأكمل رؤيتهم خرت إن:  ا



 

 
 

  

 74 

 . أعلم تعاىل وهللا

  رالفجوع بطلل اجله] 12[
 ؤالالس: 

 نم كذلك صـــحيح؟ صـــومه هل ، بطلوعه جاهل وهو الفجر بعد الســـحور أكل شـــخصٌ 
  صومه؟ يصحّ  هل بطلوعه جاهالً  الفجر بعد امرأته جامع
 وابالـج: 
  ضبطوا قد الناس ألن الشمس، غروب أو الفجر طلوع جيهل من قلّ  الزمان هذا يف : أوالً 

  وال لســاعة الشــمس وغروب الفجر طلوع فُيعلم ، والســاعات احلســاب بطريق األوقات هذه
  ملن إال عذراً  ذلك ونيك ال ولذلك.  الليل ســواد عن بياضــه بظهور الفجر تبّني  إىل ذلك حيتاج

 ال ممن القرى ذهه أهل وبعض ، البادية قرى بعض يف إال يتصــــور ال وهذا.  ســــاعة ميتلك ال
 : وعليه.  وحنوها الساعات يستخدمون

 ذلك ســـكمي أن عليه بطلوعه جاهل وهو الفجر بعد الســـحور هؤالء من أكل فمن] 1[
  : قولني إىل العلماء ذهب ؟ ال أو ءقضا عليه وهل.  يفطر وال اليوم

 رمضان هالل ُغمَّ  لو أنه على قياساً  ، اجلمهور قول وهو ، القضاء عليه جيب: األول القول
 فكذلك التفاق القضــاء عليه وجب رمضــان؛ من األول اليوم ذلك أن تبّني  مث مفطراً  فأصــبح

 .)1(هذا

 بن عروة:  وغريهم بعنيالتا من مجاعة قول وهو.  عليه قضاء وال ، صومه يتمّ : الثاين القول
 ألمحد قول وهو ، باخلطا بن عمر عن ورواية راهوية، بن وإســحاق واحلســن ، وجماهد ، الزبري

 :  والسنة لقرآن مستدلني. حنبل بن

                                                
 يف وجاء.  يفطر وال يصــــوم أو األخري اليوم ويقضــــي معهم يفطر رؤيتهم تقدمت وإن.  األول حكم التزم ألنه

 األول اليوم يقضي وال معهم يفطر فإنه رؤيتهم تقدمت مكان إىل سافر مث مكان برؤية صام من:  الفتاوى جمموع
موع:  انظر يوماً  وثالثني إحدي صـام ولو معهم يصـوم أو ، برؤيته كاملنفرد وحده يفطر رؤيتهم خرت وإن ،  ا

  107-25/106 تيمية ابن فتاوى وجمموع ، 6/276 للنووي املهذب شرح
  . 3/52 املغين:  وانظر ، 4/236 ، الباري فتح) 1(
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ـــــتدلوا القرآن فمن ٱٱےٱٱھٱٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱہٱٱہٱٱہٱچ تعاىل بقوله اســـــ

  .فأكل الفجر تبّني  يف أخطأ وقد )1( چٱٱۓۓٱٱے

 . )2()عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن: ( قوله السنة ومن

  بطلوعه جاهل وهو الفجر طلع وقد امرأته جامع من أما :  

  :  مذاهب ثالثة على ذلك يف العلماء فإن

 املاجشــون وابن اهريةوالظ احلنابلة قول وهو  ، والكفارة القضــاء عليه أن : األول املذهب
 . املالكية من

 قول وهو. يتعمد ومل خطأ يومه صــوم أفســد ألنه ، فقط القضــاء عليه أن : الثاين املذهب
  . واألوزاعي والليث مالك

 ، والشــافعية احلنفية،: األكثرين قول وهو  ، كفارة وال عليه قضــاء ال أنه :الثالث املذهب
  . )3(وغريهم والنخعي وجماهد احلسن التابعني ومن ، ثور وأبو ، راهوية بن وإسحاق

 وضــــــع عّمما قد   ورســــــوله تعاىل هللا فإن ، النصــــــوص بني مجعاً  : الراجح هو وهذا

 تعاىل وقوله ، چٱھٱھٱٱہھٱٱہٱٱہٱچ تعاىل قوله يف املخطئ عن املؤاخذة

) .   اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن: (  وقوله )4( چٱٱ¾½ٱٱ¼ٱٱىٱٱٱٱىٱٱېٱٱېٱېٱچ
  خطأ ال مجاع أنه عرفنا ، لكفارة رمضان ار يف زوجته واقع الذي األعرايب  النيب أمر فلما
جلمع ، نســيان وال فيه  اخلطأ ألن ، كفارة وال فيه قضــاء ال خطأ على كان ما أن نعلم بينها و

                                                
 )5( اآلية ، األحزاب سورة) 1(
 ماال ب الكربي السنن يف والبيهقي ، 1/659 ،) 2045( برقم والناسي املكره طالق ب يف ماجة ابن أخرجه) 2(

 األخبار ذكر ب صحيحه يف حبان وابن ،4/170 سننه يف قطين والدار ، 6/84 ، 11256 برقم إقراره جيوز
  . 8/161" أميت عن وضع" بلفظ األوسط يف والطرباين ، 6/202 ، األمة هذه عن بفضله هللا وضع عما

موع ، 2/99 األم ، 10/111 االستذكار:  يف املذاهب تراجع) 3(  .  25/226 الفتاوى وجمموع ، 6/352 ا
 )286( اآلية ، البقرة سورة) 4(
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 ..  أعلم تعاىل وهللا. رةالكفا فيه كان خالفه على كان وما ، فيه مؤاخذة ال

 سالشمروب غر قبل الفط] 13[
 ؤالالس: 

ا، ظّنوا وقد غيم يوم يف الشــمس غروب قبل أفطروا قومٌ   اســتبان أكلوا أن وبعد غرو
  ؟ كفارة أو قضاء عليهم هل ؟ يصنعون ماذا ؟ تغب مل الشمس أن هلم

 واباجل: 
  الســاعات مونيســتخد واحلضــر املدن أهل فإن ، الســابقة املســألة جنس من املســألة هذه

 البعيدة والقرى لبواديا أهل أما.  الظن مبجرد أو للغيم أفطروا إن هلم عذر فال األوقات لضبط
 فهؤالء ، النهار اضوبي الليل وسواد والشفق والظل لشمس املواقيت يضبطون يزالون ال ممن
  :  قولني إىل فيه العلماء ذهب وقد.  املسألة هذه أصحاب هم

  .  اجلمهور قول وهو.  القضاء جيب أنه : األول القول
  يف أمحد قول وهذا شـــيء، وال قضـــاء ال ، عليه شـــيء وال ، صـــومه يتم أنه : الثاين القول

  .  )1(وجماهد البصري واحلسن ، راهوية بن وإسحاق ، عنه رواية
 هللا رضـــــي معاوية عهد ويف عمر عهد ويف الرســـــول عهد يف املســـــألة هذه وقعت وقد

 . عنهم
 سننه يف داود وأبو صحيحه، يف البخاري أخرجه ما فهو   الرسول عهد يف حدث ما أما

 طلعت مث غيم يوم هللا رســول عهد على أفطر(:قالت عنهما هللا رضــي بكر أيب نتب أمساء عن
م" الزبري بن عروة أبيه عن عروة بن هشام  روى وقد.  )2() الشمس   . )3("لقضاء يؤمروا مل أ
 أن إىل التأخري الغيم مع يســــتحب ال أنه على:  شــــيئني على يدل وهذا: " تيمية ابن قال

م ، الغروب يتيقن  وأطوع أعلم نبيهم مع والصـــحابة ، النيب به مرهم ومل ، ذلك فعلوا فإ
 لشاع لقضاء أمرهم لو  النيب فإن ، القضاء جيب ال:  والثاين. بعدهم جاء ممن ولرسوله 

                                                
 . 4/236 الباري فتح انظر) 1(
 ) 2359( رقم حديث الصوم كتاب يف داود وأبو ،) 1959( رقم حديث ، الصيام كتاب البخاري) 2(
   25/232 تيمية ابن فتاوى جمموع) 3(
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  . )1(" به مرهم مل أنه على دلّ  ذلك ينقل فلم ،فطرهم نقل كما ذلك
 بن زيد عن وغريمها شيبة أيب وابن الرزاق عبد أخرجه ما فهو ، عمر عهد يف حدث ما وأما

 بن عمر زمن يف رمضــــان يف  هللا      رســــول مســــجد يف جالســــاً  كنت:  قال وغريه وهب
 مث ، الليل من أنه نرى وحنن فشـــربنا ، حفصـــة بيت من شـــراب فيها بعســـاس فأتينا ، اخلطاب
 فقال ؟ مكانه يوماً  أنقضي ونيقول الناس فجعل:  قال.  طالعة الشمس فإذا السحاب انكشف

  .)2()إلمث جتانفنا ما نقضيه ال وهللا: ( عمر
 .)3()انهمك يوماً  فليصم أفطر كان من:( قال  عمر أن شيبة أيب ابن وعند

  .  أمساء خلرب موافق واألول
 أنه أبيه عن فطن بن سعيد عن شيبة أيب ابن أخرجه ما فهو ؛ معاوية عهد يف حدث ما وأما

  . )4(يقضوا أن فأمرهم ، الشمس طلعت مث ، فأفطروا ، رمضان يف معاوية عند كان
  : وجهني من عليه والدليل.  شيء وال عليهم قضاء ال أنه :والصحيح

  وجوب عدم املسألة هذه حكم أن على فدلّ  ، لقضاء مر مل  النيب أن:  األول الوجه
  . القضاء

ت أن:  الثاين الوجه ت ومعاوية عمر عن القضـــاء روا  وابن الرزاق لعبد املصـــنف يف روا
  حكم أن كما ، مةمقد البخاري ورواية ، البخاري صـــحيح يف القضـــاء عدم ورواية ، شـــيبة أيب

  وفعله   هللا رسـول حكم على صـحايب مذهب يقدم وال ، غريه قول على يقضـي وفعله النيب
  …  واحلمد. 

م حالة يف هذا  ، الشـــمس غروب من شـــاّكني كانوا إذا أما ، الشـــمس غروب اعتقدوا أ
م ، القضـــاء عليهم وجب احلالة هذه يف.  تغرب مل الشـــمس أن هلم واســـتبان ، فأفطروا   مل أل

ٱٱڇٱچ تعاىل قال كما الليل إىل صــومه يتم أن مأمور والصــائم النهار، بقاء األصــل ألن ، يتبينوا

                                                
   25/231 الفتاوى جمموع) 1(
  3/24 الصيام كتاب ، شيبة أيب ابن مصنف) 2(
   الصيام كتاب ، 24-3/23 شيبة أيب ابن مصنف) 3(
   3/25 الصيام كتاب ، شيبة أيب ابن مصنف) 4(
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  ..أعلم تعاىل وهللا..  فيقضي الليل، إىل الصيام يتم مل وهو) 1( چڌٱٱڍٱٱٱڍٱٱڇ
  

  اً صيام من أصبح ُجنب] 14[
 ؤالالس: 

 طلوع قبل غتسلي أن جبنابة فأصيب احتلم أو زوجته جامع إذا الصيام مريد على جيب هل
 ؟ صومه يصحّ  هل ، الفجر طلع حىت يغتسل مل من حكم وما ؟ الفجر

 

 واباجل: 

  أصــيب من على جيب ال أنه على - ُعلم فيما - عليهم هللا رضــوان كلهم الصــحابة اتفق
  ، عليه شيء وال ، صومه صحّ  ُجنب وهو أصبح إذا وأنه ، الفجر طلوع قبل يغتسل أن جبنابة

 الفجر أدركه من: (  قال أنه  هريرة أيب عن ُروي ما إال مجيعاً  فاتفقوا.  كفارة وال قضــاء ال
 ) 2() يصم فال ُجنباً 

بعيهم التابعني من  هريرة أيب بقول الناس بعض تعّلق وقد  ســـــنة يف احلُجَّة أن إال.  و
 عن الصــحاح أهل أخرج فقد. والســالم الصــالة عليه فعله من عنه صــحت اليت  هللا رســول
ما  هللا رســول زوجي ســلمة وأم عائشــة  من ُجنباً  ليصــبح  هللا رســول كان إن: ( قالتا أ

 ال مث: (  قائلة عنها هللا رضــي ســلمة أم وصــّرحت.  )3()يصــوم مث رمضــان يف احتالم غري اعمج
 . )4()يقضي وال يفطر

 رضــي هريرة أبو رواه ما دون  النيب زوجي ســلمة وأم عائشــة حبديث خذ أننا شــك وال
  :  عنهما هللا

 ال رجل من األمر ذا أعلم وزوجتاه ، هللا رسول زوجتا مها سلمة وأم عائشة ألن:  أوالً 

                                                
 187:  البقرة )1(
  ) 2584( برقم الصيام كتاب يف مسلم أخرجه) 2(
  ) 2587( برقم الصيام كتاب صحيحه يف ومسلم ، 1/289 املوطأ يف مالك أخرجه) 3(
 ) 2586( رقم حديث الصيام كتاب ، مسلم صحيح) 4(
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  .  كاملعاينة اخلرب وليس ، خرباً  أو مساعاً  إال ذلك مثل يعرف
 صـــحة شـــروط من كان وإن الصـــوم صـــحة شـــروط من ليس اجلنابة عن النقاء ألن:  نياً 
 يبطل وال الغسل عليه بجي رمضان ار يف احتلم من أن العلماء بني عليه املتفق ومن.  الصالة
  .  صومه

ح تعاىل هللا ألن:  لثاً  ــــرة األكل للصـــــــائمني أ ٱٱڤٱچ فقال الفجر طلوع إىل واملباشـــ
ٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱٱٱڤ
 على القرآن فدلّ .  ُجنباً  يصـــبح أن منه لزم الفجر طلوع إىل اجلماع جاز فإذا ،)1( چٱٱڇڇٱٱچ

   صائماً  اجلُنب يصبح أن جواز

 سلمة وأم عائشة برواية ُاخرب حني وفتواه مذهبه عن تراجع قد  هريرة أ فإن ذلك ومع
 ) 3(" مّنا  هللا برسول أعلم هنّ : " رواية ويف ، )2(" أعلم مها: "  قال حىت

 صــــحة على اإلمجاع واســــتقر فارتفع ، مكان للخالف يعد مل اجلمهور هريرة أبو وافق وملا
  أو إمجاعاً  ذلك صــــار: "  العيد دقيق ابن وقال.  النووي به جزم كما ُجنباً  أصــــبح من صــــوم

 .. أعلم تعاىل وهللا. .. )4"( كاإلمجاع
  لِّييصوم وال يص] مـْن 15[ 

 ؤالالس: 

 وأ نا،مع فيصــوم للصــيام يتحّمس رمضــان شــهر دخل كلما ذلك ومع يصــلي، ال زوجي
 أنّ  الدعاة بعض من مسعت وقد يل، يســـمع ال وهو هلا، وتركه للصـــالة أمهاله عن كثرياً  أكلمه
 .فضلكم؟ دام رأيكم فما يصلي، ال دام ما ينفعه ال صيامه
 واباجل: 

                                                
  187 اآلية البقرة ) سورة1(
  ) 2584( برقم الصيام كتاب يف مسلم أخرجه) 2(
  1/52 الرب عبد البن االستذكار) 3(
  8/223 مسلم لصحيح النووي شرح ، 4/174 الباري فتح) 4(
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ركها الدين، عماد الصــــــالة ، كثري اإلســــــالم من له ليس و ــــوق بني منزلته بل حظٍّ  الفســ
 العبادة وهي. الدوام على قامتها إال أيِّهما من خيرج ال أمنلة، قيد عنهما يرتفع ال والكفران

 فرضـــها أُنزل ما اليت العبادة وهي املرض، به بلغ مهما ســـفر أو مرض من بعذر تســـقط ال اليت
 وعلى عليه ربنا ففرضـــها الســـابعة الســـماء إىل  الكرمي النيب لفرضـــها ُدعي بل الســـماء، من

 جعل  إنّه حىت شديداً، حتذيراً  تركها من والسالم الصالة عليه الرمحة رسول حّذر وقد أمته،
 فمن الصــالة وبينهم بيننا الذي العهد: ( فقال الصــالة، املســلمني وبني املســلم بني الذي العهد
  فاروق وقول. )2()الصـــالة ترك والكفر الشـــرك وبني الرجل بني: (  وقال )1()كفر فقد تركها
  )3()الصالة ترك ملن اإلسالم يف حظّ  ال: ( الصالة رك يف عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر األمة

 مســـتهيناً  ا مســـتخفاً  يزال ال وهو طليقاً  حرَّاً  ترتكه وال به ظفرت إنْ  ركها تؤاخذ والشـــريعة. 
 .مرها

 كان فإنْ  للصالة، هترك أمر يف يُنظر أن جيب صيامه؛ على احلكم قبل الصالة فتارك وعليه
 واألئّمة، األّمة مجاع حجٌّ  وال ةٌ زكا وال صــيامٌ  ينفعه ال مرتدٌّ  كافرٌ  فهو وإنكاراً، جحوداً  هلا تركه

اوً  كســـالً  هلا تركه كان إنْ  أّما. اســـتتابته بعد كفراً  ويُقتل  والشـــافعية املالكية من اجلمهورف و
اً، كذلك قتله يوجبون وغريهم واحلنابلة  بعد كفراً، ملالكيةا من حبيب وابن واحلنابلة حدَّ
 يف ميوت أو يصــلي حىت وضــربه وكســالً  اوً  تركها من حبس إىل احلنفية ذهب بينما اســتتابته،

 .حبسه
 كفراً  لقتلا بني حّقه بل بينهم، طليقاً  حراً  يرتك ال املســلمني جمتمع يف الصــالة رك هو فها

  .والضرب احلبس وبني حداً  أو
اوً  كســالً  الصــالة رك يف والراجح  أداء يف وكســله بتهاونه يكفر وال فاســق، عاصٍ  أنه و

                                                
 وصــححه ،22987 برقم وأمحد ،1079 برقم ماجة وابن ،463 برقم والنســائي ،2621 برقم الرتمذي أخرجه) 1(

ؤوط وشعيب األلباين   .األر
 برقم الكربى الســـــنن يف والبيهقي ،15221 برقم املســـــند يف وأمحد ،256 برقم صـــــحيحه يف مســـــلم أخرجه) 2(

6730. 
  .82 برقم مالك اإلمام موطأ) 3(
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ا مقرَّاً  دام ما ، ـــــــ القتل حّده كان وإنْ  ـــــــ الصلوات  أنّ : ذلك يف والقاعدة هلا؛ منِكرٍ  غري بوجو
ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱچٱ تعاىل ولقوله بيقني، إال منه خيرج ال بيقني اإلســـــالم دخل من

  مسعت: قال عنه هللا رضـــــي الصـــــامت بن عبادة وحلديث. )1( چٱٱےہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱے
 شيئاً  منهن يضيع مل ن جاء فمن العباد على هللا كتبهن صلوات مخس«  :يقول  هللا  رسول

 هللا عند له فليس ن؛ ت مل ومن اجلنة، يدخله أن عهد هللا عند له كان حبقهن؛ اســــتخفافاً 
 َأنَّ  عنه، هللا رضــي رِْبِعيٍّ  ْبنَ  قـََتاَدةَ  َأِيب  وحلديث .)2(»اجلنة أدخله شــاء وإن عذبه شــاء إن عهد،

ولَ  َُّ  قَالَ (: قَالَ   هللاِ  َرســـُ تُ : َوَجلَّ  َعزَّ  ا َلَواٍت، َمخْسَ  أُمَِّتكَ  َعَلى اْفَرتَضـــْ   ِعْنِدي َوَعِهْدتُ  صـــَ
ًدا هُ ، َعهـــْ اَفظَ  َمنْ  أَنــَّ هُ ، ِلَوْقِتِهنَّ  َعَلْيِهنَّ  حــَ َة، َأْدَخْلتـــُ اِفظْ  ملَْ  َوَمنْ  اْجلَنـــَّ دَ  َفالَ  َعَلْيِهنَّ  حيــَُ هُ  َعهـــْ  لــَ
  إضماراً ) كفر فقد تركها فمن الصالة وبينهم بيننا الذي العهد(  حديث يف أنّ  على .)3()ِعْنِدي
ــــ تركها فمن: (  تقديره ــــ وإنكاراً  جحوداً  ـ  وبني الرجل بني( مسلم حديث يف وكذلك) كفر فقد ـ

ـــرك  مؤَّولٌ  فيهما الكفر أنّ  كما). إنكاراً  الصــــالة ترك: (.. وتقديره) الصــــالة ترك والكفر الشـ
ۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱچٱٱتعاىل لقوله وغريه عباس ابن كتأويل املعصية، بكفر

  كفاراً  بعدي ترجعوا ال: ( الوداع حجة يف  لقوله العلماء وكتأويل )4( چھٱٱھٱ
 قال. )6()كفرٌ  وقتاله فســــوقٌ  املســــلم ســــباب: (  ولقوله. )5()بعض رقاب بعضــــكم يضــــرب
ــه( احلــديــث هــذا ومعىن : "هللا رمحــه الرتمــذي ــال ــه ليس )كفر قت ــداد مثــل كفراً  ب  عن االرت
  دون كفر :قالوا العلم أهل من واحد وغري وعطاء وطاووس عباس ابن عن روي وقد..اإلســالم

 . )7("فسوق دون وفسوق كفر
 من إليه وأقرب لكفر أشبه أفعالٌ  املسلم وقتال الصالة ترك أنّ  على دلّ  ذلك مع ولكنه

                                                
 . 48) سورة النساء اآلية  1(
  والنسائي ،1401 برقم ماجة وابن.268 برقم املوطأ يف ومالك ،1422 ،425 برقم السنن يف داود أبو أخرجه) 2(

 .230 ص 1ج النسائي سنن األلباين وصححه ،461 برقم
 .1403 برقم ماجة وابن ، 430برقم السنن يف داود أبو) 3(
 . 44) سورة املائدة اآلية 4(
  ،234 ،232 برقم الصـــحيح يف ومســـلم ،4405 ،4403 ،1739 وبرقم ،121 برقم صـــحيحه يف البخاري) 5(

4477. 
  ،1983 برقم ،والرتمذي230 برقم ومسلم ،7076 ،6044 ،48 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 6(
  .21 ص 5ج الرتمذي سنن) 7(
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ا واإلميان، اإلسالم  .اإلسالم أهل ال الكفر أهل أفعال تشبه أفعال أل
 الصيام، من نعهمن ال يصلي، ال وهو الشهر، دخل إذا رمضان يصوم من وجد فإنْ : وهلذا

  أداء جيب كما بذاته،  هأداؤ  واجب بنفسه، قائم فرضٌ  الصيام إذ ينفعه، ال صيامه إنّ  نقول وال
  فرضني، وأضاع نيركن ترك قد يكون الصالة مع الصيام ترك ولو صومه، يصحّ  وعليه الصالة،

  .  فرضني وإضاعة ركنني ترك من أخفّ  ؛فرض أو ركن ترك أنّ  شكّ  وال
ـــوم حيمله أن ونرجو   يف ويزداد التزامه، يف فيقوى به، تقواه يزيد وأن دينه، حمبة إىل الصــــ

  من الشــــهر خروج مع رجخي حىت والعصــــيان، الفســــوق إليه ويكرَّه اإلميان، إليه فيحبَّبَ  تديّنه،
 . عليه ادروالق ذلك ويل وهللا. والصيام الصالة مقيمي صفوف إىل الصالة ترك فسوق

 ائمللصلة الُقب] 16[
 ؤالالس: 
   ؟ امرأته قبَّل إذ الصائم صوم يفسد هل
 وابالـج: 

  :  هي الصائم قُبلة يف الواردة السنة
 وهو أزواجه بعض لُيقبِّل  هللا رسول كان إن: (  قالت عنها هللا رضي عائشة عن] 1[
  .)1() ضحكت مث ، صائم
   .)2()صائم وهو يُقبِّل  هللا رسول كان: (  قالت ي هللا عنهارض حفصة وعن] 2[
  فقال الصــائم؟ أيُقبِّل:  هللا رســول ســأل أنه رضــي هللا عنه ســلمة أيب بن عمر وعن] 3[

  فقال.  ذلك يصنع  هللا    رسول أن فأخربته.  سلمة ألم]  هذه َسلْ : [  هللا رسول له
  ألتقاكم إين وهللا أما: [ له فقال. خر وما ذنبك من تقّدم ما لك هللا غفر قد: هللا رســـول

  . )3(]له وأخشاكم
 أنه له فبنيَّ  الســالمو  الصــالة عليه خصــائصــه من الصــيام مع الُقبلة أن ســلمة أيب ابن َظنَّ 

  .  خصائصه من ليس
 : فقلتُ  صــائم، وأ فقبَّلتُ  هشــشــتُ : "  قالرضــي هللا عنه  اخلطاب بن عمر عن] 4[

                                                
  ) 1928( رقم حديث للصائم القبلة ب الصيام كتاب البخاري) 1(
 ) 2581( برقم الصيام كتاب يف مسلم) 2(
  ) 2583( برقم الصيام يف مسلم) 3(
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 لو أرأيتَ  (:  النيب     فقال  صـــــائم وأ قبَّلتُ  عظيماً، أمراً  اليوم صـــــنعتُ !  هللا رســـــول
  . )1()هْ مَ فَ (: قال. به س ال: قلت )صائم؟ أنتو  املاء من مضمضتَ 
ت الســنن هذه كل ففي حة والروا  أن فدلّ  ختصــيص، أو تقييد غري من للصــائم الُقبلة إ

  .  صومه تفسد وال عليه حترم ال للصائم الُقبلة
 أخرج فقد. الشــــيخ وبني الشــــهوة قوي الشــــاب بني فتواه يف يفّرق النيب وجد ولكنا

ً  أن أمحد :  قال ؟ صـائم وأ أقبِّل: شـيخ وسـأله) ال: ( قال ؟ صـائم وأ أقبِّل: فقال سـأله شـا
 ســـأل رجالً  أن: "   داود أليب رواية ويف..  )2(]نفســـه ميلك الشـــيخ إنَّ :[  قال مث ،] نعم[

ه ، له فرخص للصائم املباشرة عن  النيب  شيخ له رخص الذي فإذا ، فنهاه فسأله آخر وأ
 . )3(" شاب اه والذي

 صــائم، وهو يُقبِّل  هللا رســول كان: (عنها هللا رضــي عائشــة كالم من املعىن هذا ويفهم
  . )4()إلربه أملك كان ولكنه صائم، وهو ويباشر

 كانت من وبني مفرطة شــــهوته كانت من وبني ، والشــــيخ الشــــاب بني العلماء فرَّق وهلذا
  :  عادية شهوته

ا ، صائم وهو الُقبلة عليه حترم:  مفرطة شهوته كانت فمن ذا ، صومه فسادإ مظنة أل  و
  .الشافعية عند األصح وهو احلنابلة قال

  عمر مذهب وهو ألحنافا يكرهها ومل ، واحلنابلة املالكية عند تكره:  عادية شهوته كانت ومن
  .عنهم هللا رضي الصحابة من ومجاعة هريرة وأيب وعلي

 . رمحت ومل تكره مل الكبري كالشيخ : شهوته الُقبلة حترك ال ممن كان ومن
 العلماء أكثر عند ضـاءالق وعليه ، صـومه فسـد لُقبلة أنزل إذا أنه العلماء بني خالف وال

  .  والكفارة القضاء مالك وعند ،
 مجهورهم فقال املالكية قول واختلف ، اجلمهور عند عليه شــيء فال ؛ فأمذى قبَّل إذا أما

 .)5( وجوب ال استحباب القضاء:  منهم البغداديون وقال ، القضاء عليه

                                                
  ) 2385( رقم حديث الصوم كتاب يف داود أبو) 1(
  6757 برقم 2/158 املسند يف أمحد أخرجه) 2(
  ) 2387( برقم الصيام يف داود أبو) 3(
  . صحيح حسن حديث:  وقال) 729( برقم الصيام يف والرتمذي ،) 2382( برقم الصوم يف داود أبو أخرجه) 4(
ــــتذكار:  يف واملذاهب األقوال راجع) 5( ـــرح ،25/265 الفتاوى جمموع ، 3/78 املغين ، 58-10/57 االســ  النووي شـــ

 . 8/216 مسلم لصحيح
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 ةالعاليوابق الطكان سار إفط] 17[
 ؤالالس: 

 يرى ولكنه ، ربللمغ يؤذن املؤذن يســمع ، عالية عمارة يف العشــرين الطابق يســكن رجلٌ 
  ؟ املغيب ينتظر أم ألذان يفطر هل ، طالعة تزال ال الشمس
 واباجل: 

 واســتمر الفجر طلوع من اإلمســاك بدأ إذا إال شــرعاً  يصــحّ  وال يتحقق ال الواجب الصــيام

ٱٱڄٱٱڄڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱچ تعاىل قوله صــريح وهو ، الشــمس غروب إىل
ٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڄٱٱڄ ٱٱٱڇٱٱڇڇٱٱچٱ ٱ   ،)1( چڌٱٱڍٱٱٱڍٱٱڇٱ
 الليل، إىل صيامه أمت يكون ال الشمس يرى وهو املؤذن ذان أفطر إذا العشرين الطابق وساكن

 ولكنه للوقت، تنبيهاً  إال جعل ما واألذان األذان، بســــــــماع ال الوقت بتيقن يكون واإلفطار
 .  الشمس غروب من تيقن إذا إال ألذان اإلفطار له جيوز فال النهار من متيقن

ـــــمس وغروب ـــــاكين أذان وقت عن طويالً  يتأخر ال احلالة هذه مثل يف الشـــ   الطوابق ســـ
 خر املعتربة املشــــقات من وليســــت زائدة، مشــــقة الغروب حىت االنتظار يف فليس األرضــــية،

 . الرتخيص يقتضي حىت ساعة ربع أو دقائق عشر التكليف انقضاء
  يف كان من: "فأجاب املســــألة هذه عن هللا رمحه الطنطاوي علي الشــــيخ ســــئل وقد هذا
ـــــ.أ" تغيب يراها حىت يفطر أن له جيوز ال ، الشمس يرى وهو ، العالية العمارة  وهللا. .. )2( هــــــــ

 . أعلم تعاىل
  

  

                                                
 .187 اآلية البقرة سورة)  1(    

  . 232 ص ، ديرانيه ماجد مجعها ، الطنطاوي علي فتاوى) 2(
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 انرمض يفر للفطح املبيرض املّد ح] 1[

 ؤالالس: 

ص املرض أن نعرف حنن  كل هل:  نعرف مل ولكن ، بسببه يفطر أن رمضان يف للصائم يرخِّ
  .؟ معّني  مرض املفطر املرض أم ؟ به نفطر أن جيوز مرض

 وابالـج: 

ٱٱھٱچ   تعاىل لقوله رمضــــان يف الفطر لرخصــــة ســــبب املرض أن على املســــلمون أمجع

  .)1( چٱٱڭڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱےٱٱٱٱٱٱےٱٱھٱٱھ
 خفيف مرض هناكف واحدة، درجة على للمرضـــى الواقعة احلقيقة يف يكن مل املرض أن إالّ 

مه تقلّ  ومرض ، حقيقته يف املريض على شــــديد ظاهره يف   لىع يثبت ومرضٌ  ، آالمه وتزيد أ
  .. وهكذا واإلرهاق،، التعب مع ويشتد يزداد ومرضٌ  ، حال كل

ذا   :مراتب أربع على والفطر للصيام لنسبة فاملرض!  النظر و

 ملن جيوز وال الفطر، يوجب املرض فهذا ، الصــوم معه ُيطاق ال الذي املرض: األوىل املرتبة
 القرطيب كاإلمام الرتبة هذه إىل الفقه أهل أشار وقد.  يصوم أن الدرجة هذه إىل املرض به وصل

 .)2( الشافعية من والغزايل واجلرجاين املالكية، من

ـــــ فهذا ،ومشقة بضرر ولكن الصوم على معه ريقد الذي املرض: الثانية املرتبة  يقول كما ـــــــ
 احلنابلة به صــّرح ما وهو. )3(" جاهل إالّ  يصــوم وال ، الفطر له ُيســتحبُّ : "  هللا رمحه القرطيب

                                                
 . 185 اآلية البقرة سورة) 1(
 الشــافعي ولكن.  1/408 ، الشــافعي احلصــين الدين تقي ، األخيار كفاية ، 2/258 ، القرطيب تفســري:  انظر) 2(

  تفســـري يف ذلك يراجع ، الفطر يبيح الذي املرض حدّ  هو النوع هذا جعلوا النخعي وإبراهيم البصـــري واحلســـن
  . السابق املوضع القرطيب

  تفســري: يراجع للصـــائم، الفطر يبيح الذي للمرض حداً  اجلمهور جعله الذي النوع وهو.  نفســـه القرطيب تفســـري) 3(
  .. نفسه القرطيب
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  .)1( األمراض من الفطر ويستحب الصوم فيه ُيكره اليت األحوال من
 أدىن أي ـــــــ العادية رضامل مشقة ومشقته الصوم على معه يقدر الذي املرض:  الثالثة املرتبة

ـــــ املريض تلحق مشقة ــــــ  أو ومدته، منهز  يف يسري أو نفسه يف يسري مرض كل يف يكون وهذا ، ـ
  معه جيوز وإمنا لفطر،ا يستحب وال فيه الفطر جيب ال النوع هذا.  ذلك وحنو ، عالجه يف يسري
 ابن به أخذ ما ووه رمضـــان، يف الفطر للصـــائم يبيح الذي املرض درجات أدىن وهذا ، الفطر

ح أيب بن وعطاء ســــريين،   رجحه ما وهو ،راهويه بن إســــحاق وشــــيخه البخاري، واإلمام ، ر
  .تعاىل هللا رمحهم القرطيب،

 فرغ فلما ، كل فوجده رمضان، يف سريين بن حممد على العطاردي متام بن طريف دخل ـــ
  ".. هذه إصبعي وجعتْ  إنه: "  سريين ابن قال

 إسحاق فعادين رمضان، شهر يف وذلك ، خفيفة علة بنيسابور اعتللت: "  البخاري وقال ـ
: "  فقال.  نعم:  فقلت ؟ هللا عبد أ  أفطرت: يل فقال ، أصـــــحابه من نفر يف راهويه بن

 حقاً  يرونه فيما القوية العلماء مواقف من وهذا. )2("الرخصــــة قبول عن تضــــعف أن خشــــيت
 ً  ويتشــدد منها ويتحاشــى الرخصــة قبول يف يتســاهل من ونســمع ونرى نشــاهد ما ،وكثرياً  وصــوا

  ينّبه ، أيســرمها اختار إالّ  أمرين بني خّري  ما أنه الســنة صــاحب عند الســنة أن مع ، العزائم على
 تؤتى أن حيب هللا إن: (  والســــالم الصــــالة عليه فقال والعزمية للرخصــــة هللا حب اســــتواء إىل

  .)3()عزائمه تؤتى أن حيب كما رخصه
 يضـــره والشـــرب األكل بل ، الفطر من له أنفع الصـــوم يكون الذي املرض:  الرابعة املرتبة

  .)4( هللا رمحه الكاساين إليه نّبه وقد الفطر، معه يكره فهذا ، بسببه املرض عليه ويشتد
 ، الفطر به جاز املرض اســم ا يســتحق حال من للصــائم حيصــل ما كل أن:  واخلالصــة

                                                
  . 3/392 ، احلنبلي الفتوحي النجار البن ، املنتهى شرح النُـَهى أويل معونة:  انظر) 1(
  . نفسه ، القرطيب تفسري:  يف كالمها) 2(
  ، للمرء يســـتحب عما األخبار ذكر ب صـــحيحه يف حبان وابن ، 3/140 الكربى الســـنن يف البيهقي أخرجه) 3(

  ) . معصيته تؤتى أن يكره كما(  بلفظ 5885 برقم 2/108 املسند يف وأمحد ، 2/69
  . 2/94 ، الصنائع بدائع) 4(
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ـــوم وكره الفطر اســــتحب العادية املشــــقة عن مشــــقته زادت فإن   درجة إىل ازداد فإذا ، الصـ
  الصوم وحرم الفطر به وجب الضرورة
 نذكرها أموراً  طرللف املبيح ملرض املذاهب كل يف العلماء من كثري أحلق وقد:  هذا

دة   :هي ، الفائدة لز
دة ُخيشى الذي املرض] 1[   . منه الربء إبطاء أو لصوم فيه الز
  . اجلراحة أو الصداع أو العني وجع أو لصوم عضو فساد ُخيشى الذي املرض] 2[
 وخيشــى النهار يف عالجاً  خذ ولكن الصــوم على زائدة مشــقة جيد ال الذي املريض] 3[

  . املرض يزداد أو الربء يبطأ أن العالج ترك لو
  الظن بغلبة وأ حاذق، مسلم طبيب خبار أو لتجربة املرض خاف الذي الصحيح] 4[

  . ـ الوهم جمرد ال ـ
 أو ، صــومه بســبب املريض ضــياع خشــي إذا ويرعاه املريض ميّرض الذي الصــحيح] 5[
  .)1( صام إذا برعايته القيام عن لضعفه هالكه خاف

  وهللا تعاىل أعلم..
  ] االحتجام للصائم2[

 ؤالالس: 

  ؟ صومه ذلك يفسد فهل ، والفصد احلجامة إىل احتاج صائم

 واباجل: 

  لتخفيف زجاجي كأس ســتخدام اجللد ســطح على من الدم من قليل فصــد هي احلجامة
  . واحد مبعىن والفصد وهي.  )2(واألمراض واألوجاع اآلالم بعض

بعيهم والتابعني الصــحابة من العلماء أكثر ذهب الصــائم حجامة ويف  الفقهية واملذاهب و
ا إىل املتبوعة   وبقي صـومه صـحّ  صـائم وهو احتجم ومن ، الصـائم تفطر وال الصـوم تفسـد ال أ

  رســـول أن: ( عنهما هللا رضـــي عباس ابن حلديث وذلك.  كفارة وال قضـــاء ال عليه شـــيء وال

                                                
  .نفسه القرطيب تفسري ، 2/392 ، النهى أويل معونة ، 2/116 ، عابدين ابن حاشية: يراجع) 1(
  . بعدها وما 162 ص القيم البن النبوي الطب:  يراجع) 2(
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  . )1()صائم وهو احتجم  هللا
 :  وهلـذا
  .  صائم وهو حيتجم  وقاص أيب بن سعد كان
  قط احتجم رأيته وما: " عروة قال يفطر، ال مث صائم وهو حيتجم  العوام بن الزبري وكان

 . )2("صائم وهو إال
  . )3("نُنهى فال عائشة عند حنتجم كنا: " علقمة أم عن بكري وقال
  .) 4(صائم وهو حيتجم أنس وكان
 بن أنس عن وير  ما وهو ، الصــوم عن تضــعفه كانت إذا احلجامة حنيفة وأبو مالك وكره

  .  مالك
 حلديث واحملجوم احلاجم ا يفطر احلجامة أن إىل احلديث أهل من ومجاعة احلنابلة وذهب

  . القضاء فعليه صائماً  احتجم فمن. )5() واحملجوم احلاجم أفطر: (  النيب
  .) 6(االحتجام يف الكفارة فأوجب العلماء مجاعة عن عطاء وشذ

  وأنه ، الصــوم عن يضــعف كان إذا إال االحتجام يكره ال أنه اجلمهور مذهب:  والصــحيح
   . صائم وهو احتجم أنه الصحيح يف عنه ثبت  النيب ألن ، عليه قضاء ال

   :ألسباب بظاهره اجلمهور خذ فلم)  واحملجوم احلاجم أفطر(  حديث أما
 إال واجلماع والشــرب األكل من ســلم إذا مفطراً  يكون ال أنه الصــائم يف األصــل أن:  منها

   النيب أن ؛ وغريه البخاري عند صحّ  ما وهو معارض، له احلديث وهذا ، هلا معارض ال بسنة
                                                

  .  2372 برقم الصيام يف داود وأبو ، 1939 برقم الصوم كتاب يف البخاري أخرجه) 1(
  .  298 ، املوطأ يف كالمها) 2(
  . الباري فتح مع 4/205 ، للصائم والقيء احلجامة ب الصوم كتاب البخاري صحيح) 3(
  .  2/182:  قطين الدار) 4(
  . تصحيحه يف احلاكم الذهيب ووافق وصححاه 1/427 واحلاكم ، 5/280 أمحد أخرجه) 5(
 بعدها وما 10/117 االستذكار ، 39-3/37 املغين ، 2/98 عابدين بن حاشية:  يف واألقوال املذاهب راجع) 6(

موع ،  ، 211-4/205 الباري فتح ، بعدها وما 25/252 تيمية ابن فتاوى جمموعة ، 366-6/363 ا
ين الطالب كفاية ، 2/158 املسالك تبيني   . 2/268 الر
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 .  صائم وهو احتجم
  رســول احتجم(    عباس ابن حديث نســخه)  واحملجوم احلاجم أفطر(  حديث أن:  ومنها

  حجة يف وقع عباس ابن وحديث ،الفتح عام وقع األول احلديث ألن ،)  صــــائم وهو  هللا
ته بعض يف ألن الوداع   حجة معه شــــهد عباس وابن)  حمرماً  صــــائماً  احتجم(  الصــــحيحة روا
  . )1(الوداع

ــــــعيد أيب حديث يف جاء وألنه ـــــول رّخص: ( قال أنه اخلدري سـ  احلجامة يف  هللا رســ
 .  )2()للصائم

ما)  واحملجوم احلاجم أفطر: (  بقوله املراد ن مؤول الظاهر أن:  ومنها  أي:  أفطرا أ
ما ، أمثاً  وكسبا ، الصوم ثواب فقدا ن كا أل  .. أعلم تعاىل وهللا. )3(صومهما يف يغتا

  

 ] القيء للصائم3[
 ؤالالس: 

   ؟ القضاء ويوجب الصوم يفسد القيء هل

 وابالـج:  

 شيء فال القيء ذرعه من: (قال   النيب أن  هريرة أيب حديث املسألة هذه يف األصل
  .  )5() فليقض عمداً  استقاء ومن(  :الرتمذي رواية ويف.  )4() القضاء فعليه استقاء ومن ، عليه

 إرادته دون وخرج وغلبه القيء ذرعه من:  فقالوا احلديث ذا العلم أهل عامة أخذ] 1[

                                                
  . منسوخ أنه 197 ص احلديث اختالف كتاب يف الشافعي ذكره) 1(
  . 3/170 الزوائد جممع انظر.  الصحيح رجال البزار ورجال والطرباين البزار) 2(
موع) 3(   . 368-6/376 املهذب شرح ا
 دون وســبقه غلبه:  ذرعه ومعىن) . 2380( برقم الصــوم كتاب يف داود وأبو 2/498 املســند يف أمحد أخرجه)  4(

  .وقصد منه إرادة
  . وحسنه) 720( برقم الصوم كتاب:  الرتمذي سنن) 5(
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  .  )1(صحيح وصومه عليه شيء فال ؛
 القضـــاء عليه فمه، إىل وصـــوله بعد حلقه إىل شـــيء منه رجع ولكن القيء ذرعه من] 2[

  .  )2(املالكية عند
 وأمجعوا:"فقال املنذر ابن اإلمجاع نقل وقد ،تفاقهم صـــومه فســـد عمداً  اســـتقاء من] 3[
: ( ويلزمه القضـــاء عند عامة الفقهاء لصـــريح قوله  .)3("عامداً  اســـتقاء من صـــوم إبطال على

املالكية يف حكم القضــــاء هل على الوجوب أم ومن اســــتقاء فعليه القضــــاء). وقد اختلف قول 
  على االستحباب؟.

ري منهم إىل أنه على االستحباب.   فذهب األ
ـــــ افعية وغريهم. وذهب مجهور أهل املذهب إىل أنه على الوجوب، وهو قول احلنفية والشــــــ

  وهو الصحيح الذي جاء نّص احلديث به: ( ومن استقاء فعليه القضاء).
لكفارة مع  املستقيء واملستقيء عامدًا، ض املالكية بني وفّرق بع فألزموا املستقيء عامدًا 

ـــي عبد الوهاب، ولعلهم أعملوا الروايتني:  ري والقاضـــ ـــــون واأل القضــــــاء وهو قول ابن املاجشـ
رواية أمحد وأيب داود بلفظ: ( ... ومن استقاء فعليه القضاء) ورواية الرتمذي: (.. ومن استقاء 

  .)4(فعليه القضاء) غري أّن ابن العريب أبطل هذا القول، رمحهم هللا تعاىل مجيعاً عمدًا 
 الصوم مواصلة عن بسببه ضعف إذا يفطره القيء فإن تطوع صوم صائم وهو قاء إذا] 4[

 على اجلمهور محله حيث )5()فأفطر قاء  النيب أن: (  الدرداء أيب حلديث ، عليه قضاء وال ،
 .  التطوع صيام

  ] احلقنة مع الصيام4[
 ؤالالس: 

 من له قررةامل) احلقن( أخذ يكمل ومل العالج يف مســــتمر وهو رمضــــان عليه دخل مريض
   ؟ صومه يفسد رمضان ار يف) احلقنة( أخذ فهل ، للصيام قوة نفسه يف وجيد ، الطبيب

                                                
تهد بداية انظر. مفطر إنه: وقاال واحلســـــن ربيعة وخالف) 1(   املســـــألة ،15 ص املنذر، البن واإلمجاع ،2/156 ا

)125 (  
  . 2/269 الطالب كفاية ، 1/698 الصغري الشرح) 2(
  ) .126( رقم املسألة ، 15 ص ، املنذر البن اإلمجاع) 3(
  .225ص  4يف شرح موطأ مالك، البن العريب، ج ) راجع بتوسع: املسالك4(
تهد بداية يفطر ال فقال طاووس وخالف.  2381 برقم داود أبو) 5(    2/157 ا
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 وابالـج:  
 الشـرجية) احلقنة( هي عنهم ورضـي تعاىل هللا رمحهم الكرام أسـالفنا لدى املعروفة) احلقنة( 
  )1("أسفله من لدوائه اإلنسان يستعمله ما هي) احلقنة: "( هللا رمحه عياض القاضي قال.  خاصة

  منها) احلقنة(و ، الوريد ويف العضــل يف فاســتخدمت للمداواة) احلقنة( اســتعمال توســع واآلن. 
  .  للتغذية يؤخذ ما ومنها ، للتقوية يؤخذ ما ومنها ،للتداوي يؤخذ ما

  :  تفطر ال مجيعها واملقوية املداوية) احلقن(و
  : هي يعاً مج حتققها جيب شروط ثالثة املفطرات يف اشرتطوا العلماء ألن : أوالً 

ب يكن مل فإن ، منه االحرتاز ميكن مما يكون أن :األول   .  فال وحنومها الطريق وغبار كالذ
  .  فال يغذي ال مما كان فإن ، يغذي مما يكون أن : الثاين

  . )2(املعتادة املنافذ من اجلوف إيل يصل أن : الثالث
 املعتادة املنافذ من إليه تصل ال وصلته وإن ، اجلوف إىل تصل ال الزمان هذا يف) احلقن(و

 فقد الشــرجية )احلقنة( أما . األوردة يف أو العروق، يف أو ، اجللد يف تعطى أن إما غالباً  فهي ،
  .  الكيةامل وبعض واحلنابلة والشافعية كاحلنفية مفطرة، الفقهاء من كثري جعلها

  .  )3(مطلقاً ) احلقنة( مع الصوم صحة تيمية ابن واختار
 منفذ من كونه" املعدة إىل الواصـــل يف اشـــرتطوا فقد الشـــافعية، اشـــرتاط على خترجياً  :نياً 
  .)4("املسام بتسرب الدهن وصول يضر فال مفتوح،
  .  لصيام تضر فال م،ملسا تسرً  يكون ما أشبه والعضلية والِعرقية الوريدية) احلقن(و

 ذلك على ونصّ . )5(تفطر ال واملقويّة املداوية) احلقن( أن على العصـــر علماء أمجع : لثاً 
)  6(الطنطاوي علي والشيخ ، جرب سالمة حممد والشيخ شلتوت، حممود: األزهر شيخ: من كل

 .  

                                                
  . 2/424 ، واإلكليل التاج) 1(
  . 3/39 املغين:  وينظر ، 80 ص ، الكليب جزئ البن الفقهية القوانني:  انظر) 2(
  . 25/234 الفتاوى)  3(
  . 1/428 ، احملتاج مغين:  انظر)  4(
 . 100 ص الصيام فقه:  كتابه يف القرضاوي اإلمجاع نقل)  5(
-230 ص الطنطاوي، علي فتاوى ، 77 ص جرب ســـالمة حممد فتاوى ، 136 ص شـــلتوت فتاوى:  يراجع)  6(

231 .  
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موع يف النووي كالم من ذلك يف اخلالف عدم ويظهر  إيل الدواء أوصل لو: "قال حيث ا
 يعد ال ألنه ، خالف بال يفطر مل خمّه فوصـــلت غريها أو ســـكيناً  فيه غرز أو الســـاق حلم داخل
  .)1( هـأ" جموفاً  عضواً 
ت عن بديالً  تكون اليت أي ، املغذية) احلقن] (2[  يف العصر علماء يتفق مل (*)لفم املغذ

  :  قولني على فكانوا جوازها،
ا:  األول القول ا ، مفطرة أ ــــرب، كاألكل مغذية أل  قول املالكية من وللحطاب والشــ

ا منه يفهم  هل ملائعات، االحتقان يف واختلف: "قال فقد وضعها اليت القاعدة حسب تفطر أ
 إىل وال ، املعدة إىل يصـــل ال مما ذلك ألن ، أحســـن به يقع ال وأن به؟ يقع ال أو فطر به يقع

ـــــ.أ"حبال اجلسم يغذي ما منه يتصرف موضع ـــــ ا ترجيح إىل ذهب وقد.  )2(هـ   الشيخ مفطرة كو
  . ) 3(املسالك تبيني يف الشيباين حممد

ـــــرين مجهور إليه ذهب ما وهو : الثاين والقول ــــألةامل يف تكلم ممن املعاصـ ا ســ  كاحلقن أ
 : ذلك ووجه] .  لكوزاجل أو الدِّرب[   أخذ وإن صحيحاً  الصوم فيبقى ، مفطرة غري ، األخرى
ا] 1[   . الفقهاء قاعدة على معتاد منفذ من اجلوف إىل تدخل ال أ
ا] 2[  يدخل ال ألنه ،والري لشـــــبع تناوهلا من حيس وال والعطش، اجلوع ُتذهب ال وأ
 ما، لإلفطار يكفيان ال النشــاط أو االنتعاش وهذا بعدها، وانتعاش بنشــاط أحس وإن املعدة،

ـــوم وفســـــاد إلفطار رد مباء اغتســـــل من على حلكمنا وإال  مبلول بثوب تلفف ومن ، الصــ
   .تعاىل هللا شاء إن املختار الراجح هو وهذا،)4(يكون ال وهذا صومه، ببطالن ؛فانتعش

  ] (البخاخ) ملريض الربو5[

 ؤالالس: 
 ،الربو فيهدأ البخاخ هلا فيأخذ م،يو  كل يف احلساسية تراوده" الربو حساسية" األزمة مريض

                                                
موع)  1(  . اللحم داخل إىل الدواء إيصال وهو ، واحد أمرٌ ) احلقن( وحقيقة ذكره ما ألن.  6/322 ، املهذب رحش ا

  ] اجللكوز[  أو]  الدِِّربّ [  بـ اليوم يعرف ما وهو(*)  
  . 2/424 ، للحطاب اجلليل مواهب)  2(
  . 2/158 ، السالك لتدريب املسالك تبيني:  راجع)  3(
  . 136 ص ، شلتوت فتاوى ، 101 ص ، للقرضاوي الصيام فقه:  انظر)  4(
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 أوىل وأيهما ؟ ويفسده الصيام يبطل لألزمة البخاخ فهل. رمضان وغري رمضان يف عادته وهذه
 ، يفطر أن أم رمضان صيام من ويتمكن البخاخ يستخدم أن" : الربو حساسية" األزمة ملريض
ذا    ؟ أفطر ما قضاء من يتمكن لن و
 واباجل: 
  :قولني إىل الشرع علماء فيه ذهب وقد العصر، نوازل من املسألة هذه

 اســــتعمال" لصــــدريةا األزمة" الربو حبســــاســــية  املريض الصــــائم يضــــرّ  ال أنه :األول القول
  .يهعل شيء وال صومه يف ويستمر صومه، ذلك يفسد وال الصيام، أثناء البخاخ

 العلمية للبحوث الدائمة واللجنة السودان، يف الشرعي اإلفتاء جملس إليه ذهب الذي وهو
 عثيمني وابن ز ابن قول وهو القرضاوي، الشيخ قال وبه السعودية، العربية ململكة واإلفتاء
  .. )1(وغريهم

  يف فتوى م11/3/1995 بتاريخ جلســـته يف الســـودان يف الشـــرعي اإلفتاء جملس وأصـــدر
 البخاخة اســـتعمال نم شـــرعاً  مانع ال: " ونصـــها ألزمة املريض للصـــائم خاخالب اســـتعمال أمر

ا للصائم ً  وال طعاماً  تعد ال أل   ". شرا
  الشيخ إليه ذهب ما وهذا: القضاء استعماله إىل احتاج من وعلى مفطر، أنه :الثاين والقول

ين ــــــــاد يف وحجتهم. )2(وغريه ،)املالكي الفقه مدونة( كتابه يف ليبيا مفيت الغر ـــوم فسـ  الصــــــ
  :البخاخ ستعمال

ـــــ1 ـــــــ  منعشٌ  القدر ارخب ألن الصــوم، إفســاد يف القدر خبار عن خيتلف ال البخاخ هواء أن ــ
  .الربو خباخ يف متحققة الصفة وهذه ومغذٍّ،
ــــ2  ما منه دواء وهو املعتاد، اهلواء أجزاء غري خاصة أجزاء من مركبة البخاخ دواء مادة أن ـ

  فكان ، حقيقته يف الدواء خيتلف وال يفطر، ســــائل هو ما وتناول غاز، هو ما ومنه ســــائل هو

                                                
ء الدائمة اللجنة فتاوى: راجع) 1(   جمموع ،475 ص عثيمني، البن اإلســالم أركان فتاوى الســعودية، والبحوث لإل

 .64ـ63 ص للقرضاوي، الصيام فقه ،249 ص 5ج ز، ابن فتاوى
  شــراف ين ال أون إســالم لشــبكة التابع الفتوى مركز فتاوى ،645 ص 1ج وأدلته، املالكي الفقه مدونة: راجع) 2(

 .فقيه هللا عبد
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  .مفطراً 
ت من شيئاً  أنّ  ـ3   .مفطراً  كانف معتاد، مبنفذ املعدة إىل يصل الدواء هذا مكو
ين الشيخ أنّ  إال . دائمة بصفة يستعمله من على قضاء ال أنه إىل ذهب ؛هذارأيه  مع الغر
 يشـــرب أنْ  لهأّن  ؛شـــديداً  مبلغاً  به العطش بلغ إذا العطشـــانقول بعض املالكية يف  على خترجياً 

  . )1( عليه قضاء وال
  .الصائم علىصيام استعمال البخاخ أثناء ال ريثبعدم  القاضي األول القول مع فاتفق
 صيامهم أثناء ربوال حساسية ملرضى البخاخ استعمال جبواز القول هو الراجح فإن :وعليه

  .فساد دون صيامهم يبقى بل عليهم، قضاء وال رمضان، ار يف
  :أمورٌ  لبخاخ ارفطاإل وعدم صومهم صحة على والدليل
  فســاد على ليلد وال فســاده، على دليل يرد حىت وبقاؤه الصــيام صــحة األصــل أن :األول

  .اضطراره أو حاجته عند البخاخ استعمل من
  رذاذ من شــيء وصــول هو البخاخ ســتعمال الصــوم فســاد رأى من حجة أنّ  :الثاين األمر

 بذلك، واملعرفة لشــأنا أهل األطباء بني عليه متفق غري فيه، مشــكوك وهذا. املعدة إىل البخاخ
  .الصوم يقني يزيل فال

 صوم يضر ال عنه معفو يسري فإنه املعدة، جوف إىل منه شيء وصل لو حىت :الثالث األمر
  :ألمرين الصائم

 فالبخاخ املعرفة، لأه تفاق املضمضة بقية من اجلوف إىل يصل الذي من أقل أنه :أوهلما
ـــــ تكفي) مللريات 10( فيه احمللول مقدار ــــــ   من جزء مقدارها واحدةال فالبخة وعليه. خبة مائيت لـ

 مث اهلوائية، والقصبة يةاهلوائ والشعب الرئة إىل تذهب عامته)الواحد امللليرت من 1/20( عشرين
  .يفطر ال هذا ومثل. املعدة إىل يصل قد هذا من جزء

 وهو يســـتاك كان  والرســـول املعدة، إىل يصـــل الذي الســـواك بقا من أقل أنه: نيهما
 البخاري صحيح ففي عنه، هللا رضي ربيعة بن عامر حّدث كما املرَّات، من حيصى ال ما صائم

  .)2(" أعد أو أحصي، ال ما صائم وهو يستاك  النيب رأيت: " قال عنه
  .البخاخ رذاذب حيصل ال أوىل ب فمن ؛ واملضمضة السواك بسبب الفطر حيصل مل فإذا

 والشــرب، األكل عن بديالً  يكون أن ميكن وال والشــرب، األكل يشــبه ال أنه: الرابع األمر
  للصوم مفسداً  يكون فال. عطشاً  وال جوعاً  يذهب وال

                                                
ين، املالكي الفقه مدونة راجع) 1(  .646 ص للغر
 .للصائم واليابس الرطب سواك ب ،40 ص 3ج البخاري صحيح) 2(
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 وإن ومه،صـــ يف ويواصـــل) الربو حســـاســـية( األزمة مريض يصـــوم أن فصـــحيحٌ : هذا وعلى
  ..  البخاخ استخدام إىل احتاج

  يف يكن مل إنْ  نه،م وخروجاً  للخالف مراعاة الغروب إىل يصرب أن له حيسن: ذلك مع ولكن
د أو عليه، ضرر ذلك ة أو الربو، ازد  .. لمأع تعاىل وهللا.واملشقة املعا

  ] الصرعة وبعض األمراض6[
 ؤالالس: 

  اليوم يف خذها ةصــغري  حبة متثل طبية بعقاقري املرض هذا يتقي وهو ، لصــرعة مصــاب رجلٌ 
  فهل.  الصــرعة اودتهع تركها أو عنها تشــاغل فإذا ، تتحلل حىت لســانه حتت يضــعها ، واحدة مرة

  إىل حاجة دون ريقهب بلعها على يقدر أنه العلم مع ؟ ويفطره صــــومه يفســــد احلبة هذه اســــتخدام
  .ماء؟

 واباجل:  

م يف اإلشــــكال هذا وقع ممن األعالم شــــيوخنا بعض ســــألتُ  :    تعيناً مســــ فأجاب زما
  :  جهتني من املسألة هذه يف النظر

  ليســـت الصـــرعة مريض أو النفســـي املريض خذها اليت الصـــغرية احلبة أن : األوىل اجلهة
ً  وليســـت ، األطعمة من طعاماً  ت، من مغذ   ، عطشـــاً  وال جوعاً  يزيل ال دواء هي وإمنا املغذ
  . )1(إلنزاهلا ملاء يستعن مل إن خاصة املفطرات، من ليست فهي

ـــــيام من يتمكن لن خذها مل إذا املريض أن : الثانية اجلهة  حالته كانت إذا ،أبداً  الصـــ
  . ؟ الصيام من ويتمكن احلبة خذ أن أم ، أبداً  يفطر أن:  أوىل فأيهما ، مستمرة

ـــوم أن :فالرتجيح  من أكثر معتربة والعبادات عادة، والفطر عبادة الصــــيام ألن ، أوىل يصـ
 من تكن مل إن خاصـــة فيها يغتفر والوســـائل ، العبادة حتقيق وســـائل من احلبة وأخذ ، العادات

                                                
 واجلائفة املأمومة ومداوة ، حلقه يف الكحل أثر وجد ولو الكتحال التداوي العلماء من كثري جوَّز وقد:  قلت)  1(

 ، 393-3/392 الفتوحي النجار البن النهى أويل معونة:  راجع.  اجلوف إىل الدواء من جزء جتاوز ويقتضي ،
موع ، 25/233:  الفتاوى جمموع  . اإلمام مطبعة 6/354 للنووي ا
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   .أعلم تعاىل وهللا.. حقيقة املفطرات
  ] القطرة للصائم7[ 

 ؤالالس: 

ت مصــاب   وجد اســتعملها إذاف قطرة، ســتعمال الطبيب ألزمه ، عينيه أو عينه يف لتها
   ؟ حكمه فما.  حلقه يف وأثرها طعمها
 واباجل:  

 ، لألذن يستعمل ما هاومن لألنف، يستعمل ما ومنها ، للعني يستعمل ما منها الطبية الُقطر
  . احللق يف وأثرها طعماً  هلا املستعمل جيد أن ميكن وكلها
  .  يفطر وال صحيح صيامه حلقه يف أثراً  وال طعماً  املريض هلا جيد ال اليت فالقطر] 1[
 شـــــيء وال فطرت ال كذلك النهار يف أثرها فوجد الليل من اســـــتعملت اليت والقطر] 2[
  . عليه

   :احللق يف طعمها املريض وجيد النهار يف تستخدم اليت القطر أما] 3[
ا   .  تفطر : املالكية عند فإ
  الذي املســـام من داخل أثر حلقه يف املوجود ألن" األصـــحّ  يف تفطر فال : احلنفية عند أما

  ماء يف اغتســـل من أن على لالتفاق ، املنافذ من الداخل هو إمنا واملفطر ، البدن يف خلل هو
  .  )1("يفطر ال أنه بطنه يف برده فوجد

  وال لإلفطار صدق غري من لألذن أو لألنف أو للعني القطرة استخدم ألنه:  الصحيح وهو
بة كوصول قصد غري من احللق أثرها فوصل احللق إىل إليصاهلا   ، القصد غري من لقاحل إىل ذ
بة إفطار ال كما لقطرة إفطار فال حكمه فأعطي ، الفرق فانتفى   من حللق وصـــلت اليت لذ

  أعلم تعاىل وهللا. قصد غري

ار رمضان] 8[  حكم بعض العالجات والتداوي يف 
  

 ؤالالس: 
  الفحوصــات أو العالجات بعض عن الصــيام ألحكام تذاكر جلســة يف بيننا كبري جدلٌ  ر

                                                
  . 2/98:  عابدين ابن حاشية:  انظر وللحنفية.  1/699 ، الصغري الشرح:  انظر للمالكية)  1(
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م املريض حيتاجها اليت  ال ما بيان فأرجو ال؟ أم تفطر هل فيها اتفاق إىل نصـــل ومل رمضـــان، أ
  :اجلزاء خري الصائمني عن هللا جزاكم والتداوي، العالجات هذه من يفطر
  واباجل:  

  مفطرة تكون ال اليت والعالجات التداوي أمور يف جدال من بينكم وقع ملا جوابٍ  أفضـــل
) 1/10(93 رقم الدويل اإلســـالمي الفقه جممع قرار هو معها؛ صـــحيحاً  صـــومه ويبقى للصـــائم

ـــ1418 صفر يف جبدة العاشر مؤمتره دورة يف وذلك التداوي، جمال يف املفطرات بشأن  ـ يونيو هـ
   :يلي ما فقرر واألطباء، الفقهاء مبشاركة  م،1997 يوليو
  :املفطرات من تعترب ال اآلتية األمور: أوالً "
ـــــ1 ــــــ ـــــ قطرة أو العني، قطرة ـ ــــــ  إذا األنف، خباخ أو األنف، قطرة أو األذن، غسول أو األذنـ
  .احللق إىل نفذ ما ابتالع اجتنب
ـــــ2 ــــــ   اجتنب إذا وغريها الصدرية الذحبة لعالج اللسان حتت توضع اليت العالجية األقراص ـ
  احللق إىل نفذ ما ابتالع
ـــــ3 ــــــ  للفحص إصبع أو مهبلي، منظار أو غسول، أو ،)لبوس( حتاميل من املهبل يدخل ما ـ
 .الطيب

  .الرحم إىل وحنومها اللولب أو املنظار إدخال ـ4
ـــــ5  أو) دقيق أنبوب( قثطرة من واألنثى، للذكر الظاهر البول جمرى أي اإلحليل يدخل ما ــــ
  .املثانة لغسل حملول أو دواء، أو األشعة، على ظليلة مادة أو منظار،
ـــــ6 ـــــــ  إذا األسـنان، وفرشـاة السـواك أو األسـنان، تنظيف أو الضـرس، قلع أو السـّن، حفر ـ
  .احللق إىل نفذ ما ابتالع اجتنب
ـــــ7 ـــــــ  إىل نفذ ما ابتالع اجتنب إذا للفم املوضـــعي العالج وخباخ والغرغرة، املضـــمضـــمة، ـــ
  .احللق

  .املغذية واحلقن السوائل ستثناء الوريدية، أو العضلية أو اجللدية العالجية احلقن ـ8
  .األكسجني غاز ـ9

  .مغذية) حماليل( سوائل املريض يعط مل ما) البنج( التخدير غازات ـ10
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ت اجللد من امتصاصاً  اجلسم يدخل ما ـ11  اجللدية العالجية واللصقات واملراهم كالدهو
  .الكيميائية أو الدوائية ملواد احململة

ـــــ12 ـــ  من غريه أو لقلبا أوعية عالج أو لتصوير الشرايني يف) دقيق أنبوب( قثطرة إدخال ـ
 .األعضاء
  عليها راحيةج عملية إجراء أو األحشاء لفحص البطن جدار خالل من منظار إدخال ـ13
ـــــ14 ـــــــ   عطاء بةمصــحو  تكن مامل األعضــاء من غريه أو الكبد من) خزعات( عينات أخذ ـ

 .حماليل
  .ىأخر  مواد أو) حماليل( سوائل إدخال يصاحبه مل إذا املعدة منظار ـ15
  .الشوكي النخاع أو الدماغ إىل عالجية مواد أو أداة أي دخول ـ16
  ).االستقاءة( املتعّمد خبالف املتعّمد غري القي ـ17
ـــــلم الطبيب على ينبغي :نياً   بعد ما إىل جيله يضــــــرّ  ال ما بتأجيل املريض نصــــــح املسـ
  واحلمد  رب العاملني.. .)1(نقله املراد اهـ" سبق فيما املذكورة املعاجلات صور من اإلفطار

  ] اإلغماء املستغرق جلميع رمضان9[
 ؤالالس: 

  ما ؟ يصل ومل يصم فلم سنتني، اإلغماء حال على واستمر إغماء يف دخل مريض شخص
  ؟ وصيامه صالته حكم
 

 واباجل: 
  :  قوالن فيه للعلماء
  مجيع اســتغرق واءســ القضــاء عليه جيب أنه ، وافقهم ومن الشــافعية جلمهور:  األول القول

  .  بعضها أو رمضان
 فيه قضـــاء ال رمضـــان جلميع املســـتغرق اإلغماء أن واملاوردي ســـريج البن:  الثاين والقول

 ال منه يوماً  اســــتغرق لو حىت أنه: البغوي وزاد ، الصــــالة قضــــاء عليه جيب ال كما ، كاجلنون

                                                
 314-311 ص اإلسالمي، املؤمتر منظمة من املنبثق اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات) 1(
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  : ألمرين الصحيح وهو.  عليه قضاء
 بعقل إال تكليف وال ل،العق يزيل اإلغماء أن العلماء بني خالف يعلم ال أنه : األول األمر

 .  التكليف فيسقط
نون ، وأحكامه حقيقته يف كاجلنون أنه : الثاين واألمر ـــوم يلزمه ال وا  احلال يف الصـــــــ

 بعد أفاق وســـــواء كثر، أو قل ســـــواء جلنون، فات ما قضـــــاء يلزمه ال فاق ما وإذا إلمجاع
  . اإلغماء كذلك.  )1(اجلمهور رأي وهو.  أثنائه يف أو رمضان

 ، إفاقته بعد به يطالب وال إغمائه مدة التكليف عنه سقط مدة إغماؤه استمر فمن وعليه
  . صياماً  أو كان صالة

  ] الصيام مع غسيل الكلى10[
 :السؤال  

رات يف مشــــــــهور، فقرر يل األطباء أن أغســــــــل الكلية ثالث  أصــــــــبت بفشــــــــل كلوي قبل عدة
ء ومخيس، وملا دخل علي شهر رمضان كان ال بدّ   أن أستمر يف الغسيل األسبوع، كل يوم أحد وثال

لضروري الذي ال بّد ، ألين ال أستطيع إيقاف الغسيل من أجل أن أصوم شهر رمضان، بل صار من ا
م يف للمنه أن أخضـــع للغســـيل ثالثة أ يل، لتزاحم مراكز الغســـيل  األسبوع، ومل أجد طريقة للغسيل 

ي تعديل، فهل عملية غســــيل الكلي  ار رمضــــان يفوكثرة املرضــــى، فجدول الغســــيل ال يســــمح   
  يفسد الصوم؟.
 اجلواب:  

ــــــيام، ألّن منهم  ـــــيل الكلوي على درجات ومراتب من حيث الصــــ ــــــحاب الغســـــ ن ال مأصــــ
ل املرات يقوى على الصــيام وما أصــابه من فشــل كلوي إ يســتطيع أن يصــوم، ومنهم من ذا غســّ

ً قادرًا على الصيام، ومنهم من يكون الغسيل له إ جراءاً طبيًا مؤقتاً يزول بعد املقررة يصبح عاد
ــــــيل، فيدرك  ـــــالت ما يعانيه فيعود ُكاله إىل العمل، فيســـــــتغين من الغسـ ــــــائمًا، ر غســ ــــــان صـ مضـ

  وهكذا..
  القادرين على الصيام منهم.وهذا السؤال إمنا يعين 

  نوعني: والذي عرفناه من حقيقة الغسيل الكلوي ملرضى الفشل الكلوي أنه على
دخال سوائل مرش لغسيل الربيتوين، ويكون  حة بني طبقيت الغشاء النوع األول: ما يسمى 

  الربيتوين.
                                                

موع:  راجع)  1(    6/277 واملهذب ا
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خراج دم املريض   ــــــيل الدموي، ويكون  لغســـ ـــــــمى  ــــــده له مكوالنوع الثاين: ما يســ ن جســـ
ة الدم مث إعادته إىل اجلسم بواسطة أنبوب وإدخاله إىل آلة ( جهاز الكلية الصناعية ) تتوىل تنقي

ت واألمال ح إىل الدم داخل اآللة ( بعد، ويتم إضـــافة بعض املواد الكيماوية والغذائية كالســـكر
  لضرورية لصحته.واد االكلية الصناعية) بغرض التنقية والتطهري وتعويض الدم ما فقده من امل

ة، وعليه؛ فإّن لعلماء وهذا الغســــيل بنوعيه مل يكن معروفاً لدى فقهائنا يف العصــــور املاضــــي
  العصر يف أثر الغسيل على الصيام آراء:

ــــ الرأي األول: أّن غســيل الكلى يفســد الصــوم مطلقاً، وهو رأي اللجنة الدائمة لإلفتاء  ــــــ ـــ ـ
  . )1(ململكة العربية السعودية

ت واألمالح.إفساده للصوم ما حيتويه الغسول من مواد كيماوية وغذائية كالوسبب    سكر
لشـبكة اإلسـالمية، فرأوا  والرأي الثاين: التفريق بني نوعي الغسـيل، وهو رأي مركز الفتوى 

  .)2(أّن الغسيل الربيتوين ال يكون مفطراً، إذ السوائل ال تدخل إال بني طبقيت الغشاء الربيتوين
الثالث: يرى أنه ال يفطر سـواٌء أكان من نوع الغسـيل الدموي أو الغسـيل الربيتوين،  والرأي

ً، وهذا رأي للشــــــيخ حممود عويضــــــة  حلَْقن، فليس أكًال وال شــــــر ـــــيل بنوعيه يلحق  ألن الغسـ
  .)3(وغريه

  :والراجح فيما نرى القول بعدم فساد الصوم بغسيل الكلى، وذلك لآليت
ــــيل الرب  أوًال: ــــحة لتنقية الدم من أما الغســــــ ــــوائل مرشــــــ يتوين؛ فإّن غاية ما يكون إدخال ســــــ

السموم عرب منفذ بني السرة والعانة تُدفع بطريقة تفِكك السموم والشوائب من الدم مث تسحب 
هذه الســـوائل، وهذه الســـوائل حّدها ما بني طبقيت الغشـــاء الربيتوين، فال يصـــل إىل اجلوف، وال 

ـــــــمي، وليس من ره إذهاب جوع وال عطش، بل كل ما  يدخل اجلهاز اهلضــ ـــــــه وال من آ أغراضــ

                                                
ـ  114، فتاوى الصــــــيام من موقع اإلســــــالم ســــــؤال وجواب، ص 190ص  10) راجع: فتاوى اللجنة الدائمة، ج1(

115.  
لشبكة اإلسالمية، ج2(   .38982، وبرقم 25751، برقم 8057ص  5) راجع فتوى مركز الفتوى 
، أحكام استعمال الدواء للصائم، حممد نعمان البعداين، 241الصيام، حممود عويضة، ص  ) انظر: اجلامع ألحكام3(

 .236ـ  235ص 



 

 
 

  

 103 

  تفعله السوائل تنقية الدم من الشوائب والسموم، فال يكون مفطراً.
ا ال وسبب عدم إفساده للصوم وعدم إفطاره للصائم: أنّه وإن يُدخل إىل ا جلسم سوائل فإ

ــــــ وال تصل إىل اجلو  ــ ه من قبل ـ ــــــ كما قرر ــ ني طبقيت بوإمنا يكون  ف،يكون إدخاهلا مبنفذ معتاد ـ
ا ال حتدث شبعاً وال ِرًَّ  الغشاء الربيتوين، كما   ا صفته فال يفسد به صوم.، وما كان هذأ

  أما الغسيل الدموي، فإّن صورته تتكون من اآليت: نياً:
ـــــ دم املريض الذي ُخيرج بواســطة أنبوب إىل جهاز الكلية الصــناعية،1 ـــــــ لدم، لففيه إخراج  ـ

ــوم. فثبت أّن  امة، وقد تقرر من مذهب مجاهري الفقهاء عدم إفســـــاد احلجامةفأشـــــبه احلج للصـــ
  جمرد خروج الدم ال يفسد الصوم.

ـــ إرجاع الدم إىل جسم املريض بنفس الطريق أو بطريق مطابق للطريق األول، وهذا يشبه 2 ـ
لصـــــوم، إدخال الدم لفاقده بطريق الوريد، وقد ذهب مجاهري علماء العصـــــر إىل عدم إفســـــاده ل

ــــــالمية الطبية 1948فهو الذي عليه فتوى األزهر يف عام  م، والذي خرجت به الندوة اإلســـــ
التاسـعة يف الدار البيضـاء، وهو الذي قال به الشـيخ حممد خبيث املطيعي والسـيد سـابق وحممود 

  .)1(عويضة والشيخ القرضاوي، وغريهم
ت واأل3 ــــ إضـــافة بعض املواد الكيماوية والغذائية كالســـكر ـــــــ ـــ لدم داخل جهاز امالح إىل ـ

موم، ويرتتب على الكلية االصـــطناعي خارج اجلســـم، بغرض تطهريه وتنقيته من الشـــوائب والســـ
  ذلك:

ــ حتّلل هذه املواد مع الدم حبيث تســـتحيل إىل دم إنســـان، فال تتم ـــــــ ــــ يز عنه بل تكون من أ ـ
ت الدم الطبيعي بعد إضافتها.   مكو

لدم من منفذ معتاد خارج جسم اإلنسان، فال يدخل ا ب ـ إضافتها وإدخاهلا يف الدم يكون
  أو حىت غري معتاد.

ــــاً، وإمنا غرضه وأثره تطهري الدم وتنقيته من الشوائب  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ال حيدث قطعاً شبعًا وال ريّـ ــــ ج ـ

                                                
صي، ج101) فقه الصيام للقرضاوي ص 1( ، أحكام 53ص  3، ج144ص  1، يسألونك يف الدين واحلياة للشر

 .309استعمال الدواء للصائم، ص 
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ـــوى هذه التنقية والتطهري للدم، كما أفاد بعض اخلرباء  والســـــــموم، بل جســـــــمه ال يســـــــتفيد ســــ
  األطباء.

ذه احلقائق واملع ين مفطراً للصــــائم، ما طيات؛ ال يكون غســــيل الكلى الدموي وال الربيتو و
  استطاع أن يصوم مع مرضه.

 يفســـد صـــوم من وعليه: فإّن أصـــحاب الغســـيل الكلوي (الربيتوين والدموي على ســـواء) ال
وهللا تعاىل  صـــائمني. قوي على الصـــيام، وال شـــيء عليهم ال قضـــاء وال فدية وال شـــيء إْن كانوا

  أعلم.

ار رمضان] 11[ لدم يف    التربع 

  السؤال:
ـــــان، فأخرب األطباء  ــــــيب أخي األكرب يف حادث حركة رابع يوم من رمضـــــ نه فقد كمية  أأصــــ

ه واحلمد  ال أشكو كبرية من دمه وأنه حيتاج إىل نقل دم، وكانت فصيلة دمي نفس فصيلة دم
لدم  ار ر من مرض خيشـــى منه لنقل الدم، ولكّين ترددت يف التربع  مضـــان خوفاً من فســـاد يف 

ــومي بســـــبب ذلك، وكانت حالته خطرية حبيث ال ميكن انتظار الليل، وشـــــفق ة على أخي من صـــ
ار رمضا لدم، فما حكم صومي مع تربعي بدمي يف  لتربع    ن؟.املوت قمت 

  اجلواب:
ـــــــًا مؤمنة، وهي لدم هلذا احملتاج؛ تكون كأنك أحييت نفســــ نفس  أوًال: أنت اآلن بتربعك 

پٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱچٱأخيك، وقد مدح رب األنفس جل وعال من يفعل ذلك فقال: 

  .)1( چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱ
ره رســول هللا بعاقبة احلســىن ففي صــحيح مســلم:   كرب  من كربة  مؤمن عن نفس من«وبشــّ

 أخيه عن نفس من«. ويف صـــــــحيح الرتمذي: )2(»القيامة يوم كرب  من كربة  عنه هللا نفس الدنيا

                                                
  .32) سورة املائدة، 1(
  ، بتحقيق عبد الباقي.2699حه برقم ) أخرجه مسلم يف صحي2(
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ــــــبهاين )1(»القيامة يوم كرب  من كربة  عنه هللا نفس الدنيا كرب  من كربة . وروى أبو نعيم األصـــــ
 أعتق فكأمنا ؛موجود واملاء املاء من شربة مؤمناً  ىسقَ  من«  أنه قال: بسنده مرفوعاً إىل النيب 

 الناس ايَ أحَ  فكأمنا نفســاً  أحيا ومن ،نفســاً  ايَ أحَ  فكأمنا موضــعها غري يف ســقاها ومن رقبة، ســبعني
  .)2(» مجيعاً 

  فهنيئًا ملن أعان أخاً له مبثل هذا فأنقذه.
لدم وسحبه من الصائم لنفع أخ ومسلم حمتاج إ ليه، ال يفسد الصوم عند نيًا: إّن التربع 

  مجاهري علماء العصر.
لدم، قياساً على احلجام لتربع  الشيخ ابن ة، ومنهم: وقد ذهب بعضهم إىل إفساد الصوم 

لدم فُأخذ منه الكثري فإنه يبطل صومه    ياسًا على احلجامة".قجربين وقد قال: " إذا تربع 
جيله  لدم فاألحوط  ز رمحه هللا يف فتاويه: " أما التربع  ويفهم ذلك من كالم الشيخ ابن 

  .)3(إىل ما بعد اإلفطار، ألنه يف الغالب يكون كثرياً، فأشبه احلجامة"
ه: أّن احلجامة ال تفسـد الصـوم، وأّن النيب  والراجح احتجم وهو صـائم، وأن  الذي قرر

كثريًا من أصـــحابه كانوا حيتجمون وهم صـــائمون، كســـعد بن أيب وقاص والزبري بن العوام وأنس 
  .)4(بن مالك رضوان هللا تعاىل عليهم

لدم اللهم إالّ إذا ُأخذ منه دٌم   لتربع  كثٌري أضــعفه ضــعفاً يلحقه وعليه: فال يفســد الصــوم 
رد ســحب الدم منه أو تربعه به ، وقد قال ابن مســعود رضــي هللا عنه ملريض فيفطر لذلك ال 

ا"يف معىن ذلـــك: " امُ  ِإمنـــََّ يـــَ ا الصـــــــــــِّ َل، ممـــَِّ ا َولَْيسَ  َدخـــَ وءُ  َخَرَج، ممـــَِّ ــــــُ ا َواْلُوضـــــ ا َولَْيسَ  َخَرجَ  ممـــَِّ  ممـــَِّ
  وهللا تعاىل أعلم..)5("َدَخلَ 

  ] توقـُّع املـرض12[

                                                
  .195ص  5، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي ج 2945) الرتمذي يف سننه برقم 1(
  .701، برقم 88ص  3) أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف أخبار أصبهانن ج2(
ز، ج، وجمموع فتاوى اب220) راجع القولني يف : فتاوى الصـــيام من موقع اإلســـالم ســـؤال وجواب، ص 3( ص  5ن 

253.  
] من هذا الكتاب فقد حرر مســـألة االحتجام للصـــائم، وهللا 2) راجع: فصـــل: اقضـــية املرض نفســـه ســـؤال رقم [4(

  املوفق.
  .9460) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري برقم 5(
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 ؤالالس: 
  آخر مرض أو مالر تصيبه الشهر من السادس أو اخلامس اليوم يف أنه دائماً  اعتاد صائمٌ 

  .؟ ملرضا وقوع قبل بعلمه يفطر أن له جيوز فهل ، رمضان يف لإلفطار يضطره مما
 واباجل: 
م من معني يوم يف املرض توقع من  ؛ معني يوم يف يضحت أن املرأة اعتادت أو ، رمضـــان أ

 هو بل ، مبريض ليس للمرض املتوقع ألن الوقوع، دون التوقع مبجرد اإلفطار هلؤالء جيوز ال
 ، بعد حتض مل املعني اليوم يف احليض معتادة أن كما ،الصـــحيح على فرض والصـــوم ، صـــحيح

 .  للحائض جيوز إمنا والفطر ،حائض غري طاهرة فهي
  هلا جيوز ال يضاحل معتادة أن كما ، املرض يتلبســـــــه حىت املرض متوقع يفطر فال وعليه

  .  وقوعاً  يكون ال التوقع ألن حتيض حىت الفطر
  : وفيمن أفطر متوقعاً 

 الكفارة عليه:  املالكية أكثر قال  .  
 الفتوى يف خنتاره ما وهو. )1(الكفارة دون القضاء عليه: منهم احلكم عبد ابن وقال  .. 
  وهللا تعاىل أعلم.. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  . 1/712 الصغري الشرح:  انظر)  1(



 

 
 

  

 107 

  
  

   
  

  

  

  

  

  
   



 

 
 

  

 108 

  ] السفر املبيح للفطر1[
 ؤالالس: 
  ؟ فيه يفطر أن للمسافر يباح الذي السفر هو ما
 واباجل:  

حة على املسلمون أمجع   تعاىل لقوله اجلملة يف للمسافر الفطر إ

  )1( چٱٱڭڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱےٱٱٱٱٱٱےٱٱھٱٱھٱٱھٱچ
 اشـــرتط لســـفرا هذا يفطروا، أن للصـــائمني ويرّخص الفطر فيه يباح ســـفر كل ليس ولكن

  : مها شرطني فيه العلماء
  الذي السفر وهو. اجلمهور رأي على القصر فيه جيوز مما السفر يكون أن:  األولالشرط 

ّوز السفر مسافة أما.  سفر اسم عليه يطلق أنْ  يصحّ   تضبط فال ، منضبطة فليست للقصر ا
 معينة مسافة يضبط مل كله عليهم هللا رضوان الصاحل سلفنا عن روي ما ألنّ  ، ميال وال م

 روي عنهما، هللا رضي عمر ابن مثالً ..  خمتلفة مسافات يف يقصر جنده واحد عن املرويّ  حىت ،
 يكون ال عنه وروي ، ميالً  وسبعني اثنني مسافة ويف ، ميالً  وتسعني ستة مسافة يف قصر أنه عنه

م ثالثة يف إالّ  الفطر  ثالثني يف القصر عنه وروي التام، اليوم يف إالّ  القصر يكون ال:  وروي ، أ
  وقريب أميال ثالثة ســفر ويف ، واحد ميل ويف ، ســاعة ســفر ويف ، ميالً  عشــر مثانية ويف ، ميالً 
  . )2(..  وغريمها عمر وعن عباس ابن عن روي هذا من

 اسم عليه يطلق أن يصحّ  ما والقصر للفطر املبيح السفر ضابط يكون أن فالصحيح وهلذا
  . سفر

 فيه يســمح ال املعصــية ســفر ألنّ  ، معصــية ســفر ال طاعة ســفر يكون أن:  الثاين الشــرط
 للفطر املبيح الســفر يف فالشــرط]  ملعاصــي تناط ال الرخص: [  الفقهية والقاعدة ، لرخص

 يســافر كمن ، املعاصــي الرتكاب ســبباً  اُختذ ســفر وكل ، حمّرماً  ســفراً  ال مباحاً  ســفراً  يكون أن

                                                
 .185 اآلية البقرة سورة) 1(
  .3/20 شيبة أيب البن واملصنف ، 3/137 البيهقي سنن  ، 387 ـ 4/385 ، حزم البن احملّلى:  انظر) 2(
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  أو ، ليســرق يســافر أو ، للطاعة مســتحق مســلم حاكم على ليبغي يســافر أو ، الطريق ليقطع
  .  ذلك حنو أو ليزِين، يسافر

  والقرطيب عطية ابن رّجحه ما وهذا ، السفر يف الفطر برخصة األخذ تبيح ال األسفار فهذه
   . )1( وغريهم الشافعية مذهب وهو املالكية من والقرايف

 . أعلم تعاىل وهللا     

  ] وقت جواز الفطر للمسافر2[
 ؤالالس: 

 جيوز هل ؟ شربوأ آكل أن جيوز فمىت ، سأسافر أين وتيقنت ، مباح سفر على عزمت إذا
  . هللا فادكمأ أفيدو ؟ تقلع أن بعد الطائرة يف أم ؟ البيت من الفطر أبدأ أن يل

 واباجل:  
  : عديدة أحوال على الفطر إىل لنسبة املسافر
 حتريكها، ميلك ببابه ـ سيارته أو ـ وراحلته ، سيسافر أنه وتيّقن السفر على عزم من : األول

 متيّقنٌ  ألنّه ، بيته من الفطر جيوز املســافر هذا ملثل الســفر؛ ثياب ولبس ، للخروج اســتعدّ  وقد
 بن أنس أتيت: "  كعب بن حممد قال.  مالك بن أنس عن هذا ُروي وقد ، الســـــفر من

 فدعا الســـفر، ثياب ولبس ، راحلته له رُِحلت وقد ، ســـفراً  يريد وهو ، رمضـــان يف  مالك
  .)2("  ركب مث ، سّنة: فقال سنة؟: له فقلت فأكل، بطعام

ــــــي أنس حديث أما:" املالكي العريب ابن قال ــــــــحيح،يقتضــــ   أهبة مع الفطر، جواز فصــ
  .)4( الشوكاين أقّره والذي البصري احلسن مذهب وهو.)3(" احلقّ  هو السفر،وهذا

                                                
ــــ 2/33 ، للقرايف الفروق:  انظر) 1( ــــ 138 ص ، للسيوطي والنظائر األشباه ، 34 ـ  2ج ، القرطيب تفسري ، 140 ـ

موع ، 258 ص   .  6/264 للنووي ا
 حديث هذا:  وقال ، 800 ، 799 برقم ، ســـفراً  يريد خرج مث اكل من ب الصـــوم كتاب يف الرتمذي أخرجه) 2(

  .  حسن
  .  العريب البن ، الرتمذي صحيح شرح األحوذي عارضة) 3(
 .  10/88 االستذكار ، 4/229 ، األوطار نيل) 4(
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 ، ّخر وال ّلفٌ خت عليها جيّرب جويةمل خطوط على بطائرة الســــــفر على عزم َمنْ :  الثاين
ــــالة يف الفطر له جاز ، بيته من فخرج  ، املعروفة لســـــفرا إجراءات يكمل أن بعد املغادرة صـ
كد   وقد لقطار لســفرل املغادرة صــالة دخل من وكذلك الغروب، قبل ســتقلع الطائرة أن له و
 أو الطائرة كبر  من أوىل ب ومن ، الشـــمس غروب قبل ســـاعات خالل يف مســـافرٌ  أنه تيّقن

 . واإلقالع التحرك قبل السفينة أو القطار
 رمضـــان يف الســـفر أراد أنه  هللا رســـول صـــاحب  الغفاري بصـــرة أيب عن ُروي وقد

  جرب بن جعفر معه وكان ، غداءه قرب مث فدفع"  القدمية مصر"  الفسطاط من السفينة فركب
 رســول ســّنة عن أترغب:"بصــرة أبو البيوت؟قال ترى ألســت:جعفر له فقال. اقرتب: له فقال ،

  ).")1 هللا
 احلجز يؤّكد مل أو ــــ سيارة أو ــــ خاصة راحلة ميلك ال ولكنه ، السفر على عزم من:  الثالث

ا ُجّربت خطوط على حجز أو ، ً  تتأّخر أ ً  وتتخّلف أحيا  الفطر جيوز ال احلالة هذه يف ، أحيا
  .  املدينة أو البلدة وجتاوز البيوت عن خرج إذا إالّ 

  خرج  الّنيب أنّ  عنهما هللا رضــي عباس ابن حلديث الفقه، أهل مجهور عليه الذي وهذا
 . . )3(" الناس فأفطر أفطر مث ،)2(الكديد بلغ حىت فصام رمضان، يف الفتح عام مكة إىل

 .. أعلم تعاىل وهللا

  ] من كانت عادته السفر3[
 ؤالالس: 
 أو ّحباراً، أو اراً،طيّ  يعمل فهو ذلك، يقتضــي عمله ألن كثرياً، يســافر الســفر، عادته رجل

 حّقه من هل اً،دوم مســافر فهو ســفري، بص أو) نفط( قلة أو شــاحنة ســائق أو قطار، ســائق
  .الصيام؟ عليه جيب أم يفطر؟ أن

                                                
  .  2412 برقم املسافر يفطر مىت ب ، الصوم كتاب داود أبو أخرجه) 1(
  .  وعسفان املدينة بني جارية عني الكديد) 2(
  .  1944 برقم الصوم كتاب والبخاري ، 1/294 الصيام كتاب يف املوطأ يف مالك أخرجه) 3(
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 واباجل:  

  :حاالت أيضاً  هؤالء

ـــوما وكان ذُكرت؛ اليت األســــباب من ســــبب ألي عادته الســــفر كان من:  األول  مع لصـ
  سفره، لدوام شكوكم القضاء إمكان ألن ، سفره يف يصوم أن به األوىل ، عليه يشق ال السفر
 السفر يدمي ممن كان نإ الفطر عليه حيرم أنه الشافعية ويرى  ـــ السفر أي ـــ قائم الرخصة وسبب

  . زائدة مشقة لصوم حلقه إذا إالّ 

ـــوم وكان ، الســـــفر عادته كانت من:  الثاين م وله ، عليه يشـــــقّ  الصــ  من فيها تمّكني أ
 أو للراحة إما فيها توّقفي اليت املدن من مدينة يف أو بلدته يف أو بيته يف والتوّطن االســـــتقرار

م يقضيو  ، استقراره وقت ويصوم سفره يف يفطر احلالة هذه يف ؛ غريه أو للعمل   أفطر اليت األ
  . فيها

  للقضاء فرصة دجي وال شديدة، مشقة عليه يشقّ  والصوم السفر، عادته كانت من: الثالث
ـــــنوات   ، قريباً  برؤه ىيرج ال الذي واملريض والعجوز العاجز لشــــــيخ يُلحق هذا ؛ عديدة سـ

  . قضَّى للقضاء فرصة وجد فإن ، مسكيناً  يوم كل عن ويطعم فيفطر
 يسافر الذي البّحار أو كاملّالح ، كاستقراره سفره ولكن ، السفر عادته كانت من: الرابع

  . مث ال أفطر وإنْ  الصيام، له يستحب هذا ، زوجته ومعه السفينة يف
 كان أو الســفر يدمي كان ســواءٌ  مباحاً، ســفراً  كان إنْ  للفطر مبيح فالســفر:  ُكلٍ  وعلى 
  . قليله أو السفر كثري

 كالتاجر إليه، وي بلد له كان إذا الســــفر عادته من ويفطر: "  هللا رمحه تيمية ابن قال
ــــــلع، من وغريه الطعام، جيلب الذي اجلّالب  اجلالب من دوابه يكري الذي وكاملكاري الســـ
  مكان له الذي املّالح وكذلك ، وحنوهم ، املســلمني مصــاحل يف يســافر الذي وكالربيد ، وغريهم

  ال فهذا ؛ مسافراً  يزال وال ، مصاحله ومجيع امرأته السفينة يف معه كان من فأما. يسكنه الرب يف
  ).1( " يفطر وال يقصر

                                                
  .  25/213 الفتاوى جمموع) 1(
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  ] الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟4[ 
 ؤالالس: 

 األفضــــل أم صــــومال حقه يف األفضــــل هل: للمســــافر يف ويتنازعون الناس خيتلف ما كثرياً 
  .سفره؟ يف ظاهرة مشقة جيد ال كان إذا خاصة الفطر
 واباجل: 

م بعد الظروف على معّلقاً  وكونه القضــاء مشــقة العلماء من تصــّور من] 1[   ، رمضــان أ
  قّرر ، الرخصة إىل حتتاج مشقة بال يصوم أن فيمكنه ، السفر مع الصوم عليه يشق ال واملسافر

ـــوم املســــــافر هذا ملثل األفضــــــل أن ـــــافعية واملالكية احلنفية مذهب وهو الفطر، ال الصـــ  والشـ

 فهو أفطرت إنّ : (  وبقوله ، چٱگڳٱٱگٱٱگگٱٱٱکٱٱکٱٱککٱچ بقوله واســـتدلوا
  .)1() أفضل فهو صمت وإنْ  ، رخصة
 احلكمة ووجود م،الصيا أحكام يف والتيسري التخفيف يف الشارع مقصود إىل نظر ومن] 2[
ـــــ البالغة ــــــ ـــــ شك بال ـ ــــــ  األفضل أن قّرر ا،عدمه أو مبشقة تقييد دون لسفر الرخصة تعليق يف ـ

 تيمية، ابن واختاره يةاملالك من املاجشون وابن احلنابلة مذهب وهو الصوم، ال الفطر للمسافر
  . عنهما هللا رضي عباس ابن عن وحمكي
 واألســهل األيســر هو األفضــل أن قّرر ، الرخصــة وظهور احلكمة خفاء إىل نظر ومن] 3[
  أسهل الصوم كان وإنْ  ، أفضل له الفطر كان ، القضاء مع عليه أسهل الفطر كان فإن ، عليه
ـــــ جعلوا وقد أفضل، كان القضاء من عنده ــــــ ـــــ أعلم وهللا ـ ــــــ   الرتخيص عقب التيسري إرادة ذكر ـ

 وعمر جماهد قول وهو ، أوىل كان التيسري وافق فما ، هلا وعلة للرخصة سبباً  واملسافر للمريض
  .)2(.مالك مذهب جلّ  إىل القرطيب ونسبه املنذر ابن ورّجحه العزيز عبد بن

 :  الراجح وهو

                                                
  .   أنس على موقوف أنه الصحيح وأن ، منكر حديث وقال 4/245 الصيام يف البيهقي أخرجه) 1(
موع:  يف واملذاهب األقوال يراجع) 2(  بداية ،262-2/261 ، القرطيب تفسري ، 267-6/266 املهذب شرح ا

تهد   .  214-25/213 الفتاوى جمموع ، 168-2/167 ا
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 الســفر، بســبب الفطر يف هلم فرّخص الصــائمني على التيســري إىل قصــد الشــارع ألن :أوالً 
  من عليه أشــــق رمضــــان بعد القضــــاء كثريين على يكون وقد ، املرض بســــبب هلم رّخص كما

 املقصـــود هو وهذا ، مريح مكّيف بص أو ، خرة أو بطائرة ســـفر خاصـــة ، الســـفر يف الفطر
 هلذا صدره انشرح بتدبّر اآلية تال ومن ، أفضل كان أيسر كان فما)  التيسري مراعاة( لرخصة

ٱٱٱےٱٱھٱٱھٱٱھٱچ تعاىل قال وقد الرأي  وهو)1( چڭڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱےٱٱٱ
  .بوضوح املراد على يدلّ  تعقيب

 ينكرون ال كانوا مأ  الكرام وصــحابته  النيب أســفار يف اجلارية الســنة كانت : نياً 
 تقدير إالّ  يكون الو  ، شــخصــيٌّ  املقياس أن فدلّ  ، فيها أفطر من على وال فيها صــام من على

  . عليه واألسهل له األيسر
 هللا رسول صام: "  عنهما هللا رضي عباس ابن قال  وأفطر   

  " . أفطر شاء ومن صام شاء من ـ رمضان أسفار يف أي ـ
 اخلدري سعيد أبو وقال  " :هللا رسول مع غزو  رمضان نم مضت عشرة لست 

"..  الصـائم على ملفطرا وال ، املفطر على الصـائم يعب فلم ، أفطر من ومّنا ، صـام من فمّنا ،
 على وال ،صــومه ئمالصــا على يعاب فما ، مضــانر  يف  هللا رســول مع نســافر كنا: رواية ويف

  من أنّ  ويرون ، حسن ذلك فإن ،فصام قوة وجد من أنّ  يرون: " يةروا ويف" ..  إفطاره املفطر
  ".  حسنٌ  ذلك فإن ، فأفطر ضعفاً  وجد

 أنس وقال ، هللا ولرس مع سافر: "فقال السفر يف رمضان صوم عن سئل وقد  
  " . الصائم على املفطر وال ، املفطر على الصائم يعب فلم ، رمضان يف

 هللا عبد بن جابر وقال   " :هللا رسول مع سافر ، املفطر ويفطر الصائم فيصوم 
  .)2("  بعض على بعضهم يعيب فال ،

ـــوم بني املســـــافر خّري   النيب أن : لثاً    املخّري  يف املقياس جيعل والتخيري ، والفطر الصــ
                                                

 185:  ) البقرة1(
  ، معصية غري يف للمسافر رمضان يف والفطر الصوم جواز ب الصيام كتاب صحيحه يف مسلم أخرجها يف كلها) 2(

  .  النووي بشرح 236 ـ 7/229ج
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  ، أمرين بني ُخريِّ  وقد األيســـر غري شـــخصٌ  خيتار أن ويســـتبعد األيســـر، هو ويكون ، شـــخصـــياً 
.  عنه صحّ  كما ، إمثاً  يكن مل إنْ  أيسرمها اختار أمرين بني خريِّ  إذا  احلبيب رسولنا وكان

 ابن محزة ســـأل: "  قالت عنها هللا رضـــي عائشـــة عن الصـــحيح ويف.  يفعل عاقل كل وكذلك
 شـــئت وإنْ  فصـــم، شـــئت إنْ : (  فقال الســـفر يف الصـــيام عن  هللا رســـول األســـلمي عمرو
  .)1()فأفطر

  أخذاً  )2(الســفر يف الصــوم حترمي إىل وذهبوا لرخصــة األخذ فأوجبوا الظاهرية شــذّ  وقد هذا
 يصـــــلح وال. )3()العصـــــاة أولئك( وحديث) الســـــفر يف تصـــــوموا أن الرب ليس( حديث بظاهر

ما الســفر، يف الصــوم حترمي يف أحدمها ان أل .  الرخصــة وكره ، الصــوم عليه شــقّ  من حبالة خاصــّ
 عليه الناس اجتمع قد رجالً  رأى حينما  قاله) الســـفر يف تصـــوموا أن الرب ليس( حديث أما

 السفر يف تصوموا أن الرب ليس: ( فقال.  صائم رجل:  قالوا) ؟ ماله: (  فقال ، عليه ظلل وقد
 إنّ :  له وقيل الناس على الصــوم شــقّ  حينما  قاله إمنا)  العصــاة أولئك(  حديث وأما) .. 
 نظر حىت فرفعه ماء من بقدح فدعا ، فعلت فيما ينظرون وإمنا ، الصــيام عليهم شــقّ  قد الناس
 العصاة أولئك العصاة أولئك(  فقال.  صام قد الناس بعض إن:  له فقيل ، شرب مث إليه الناس

 وكرهوا  هللا رسول رخصة رفضوا العصاة هؤالء أن جداً  وواضح.  مسلم صحيح يف كما) 
  . عصاة فعالً  فكانوا ،عليهم يشقّ  ما مع مالصو  على وأصروا فعله

 أيسر هو يراه امب ،وصام أمسك شاء وإنْ  أفطر شاء إنْ  للمسافر التخيري:  الراجح لذلك
 .. أعلم تعاىل وهللا. ..  له وأسهل عليه

  ] من يسافر بطائرة من املشرق إىل املغرب5[
 ؤالالس: 

 وكنا ، ســاعة بربع اإلفطار قبيل الطائرة فأقلعت ، الســودان إىل متوجهني جدة من ســافر
 النهار، نصـــف الوقت كأن عالية الشـــمس وجد جدة أهل إفطار وقت حان فلما ، صـــائمني

                                                
  . النووي بشرح 237 ص 7ج ،2622 ،2621 ،2620 برقم الصيام كتاب مسلم صحيح) 1(
  .  بعدها وما 4/395 ، حزم البن احمللى) 2(
 يف داود وأبو ، 1946 برقم الصوم يف والبخاري 2607 برقم الصيام يف مسلم أخرجه)  الرب من ليس(  حديث) 3(

 يف والرتمذي ،2605 برقم الصـــيام يف مســـلم أيضـــاً  أخرجه)  العصـــاة أولئك(  وحديث.  2407 برقم الصـــوم
  . 2262 برقم الرجل اسم ذكر ب الصوم يف والنسائي ، 710 برقم الصوم
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 الســــودان، يف أهلنا إفطار وقت وحان تغيب، ال عالية الشــــمس جند الغرب إىل توجهنا وكلما
 هبطنا حىت تغب ومل الشــمس تغيب حىت منســك هل نصــنع؟ فماذا عالية، قية الشــمس ولكن

 جدة، مبواعيد أم إليه؟ نســـافر الذي البلد الســـودان، مبواقيت نفطر أم العشـــاء؟ بعد املطار إىل
  .فيه؟ صمنا الذي البلد

 واباجل:  
 ولو ، عالية قية الشـــمس جيعل مما األقدام الف األرض عن تبعد الطائرات أن املعروف

 لذلك يفارقهم، وال يتبعهم الشـــمس وقرص الطويلة الســـاعات لقضـــوا أمريكا إىل هؤالء ســـافر
  :  أحوال ثالثة املسألة يف أن الصحيح

 ـ إليه يتوجهون الذي البلد يف اإلفطار يدركوا ولن ، الزوال قبل ســــفرهم بدأ إذا:  األول
 يتوجهون الذي البلد مواعيد على يفطرون  فهؤالء ـ مثالً  أندونيسيا إىل السودان من سافر كمن
  .منه سافروا الذي البلد ال ، إليه

م:  الثاين ـــــ اإلفطار قرب أو الزوال بعد سفرهم بدأ إذا أ ـــ ـــــ السائلني كحال ـ ـــ   يدركوا ولن ـ
  .منه سافروا الذي البلد مواقيت على أفطروا ؛ إليه يتوجهون الذي البلد يف اإلفطار

م:  والثالث  يفطر ـ أمريكا إىل سافر كمن ـ بعيد بلد إىل ار من وقت أي يف سافروا إذا أ
 كان ومن ، معهم أفطر تونس أجواء على كان فمن ، أرضه فوق حيّلق الذي البلد مواعيد على
  وهكذا ، فيهم املسلمني مع أفطر إيطاليا أجواء على كان ومن معهم، أفطر اجلزائر أجواء على
  .. أعلم تعاىل وهللا.. 

  ] الفطر للمجاهدين6[
 ؤالالس: 
  ؟ سفر على يكونوا مل وإنْ  للمجاهدين الفطر جيوز هل
 وابالـج:  

 ألطاف وفاتح ،اجلاحنة الشــهوة رقبة على الســيف وه فرمضــان ، متوافقان واجلهاد رمضــان
رمني الطغاة رقبة على الســـــيف هو واجلهاد املؤمن، يف للتقوى القلوب  عن يصـــــدون الذي ا
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ــــــبيل  توافقت لذلك ، هللا دين لتمكني والبالد األرض أطراف وفاتح والدعاة، الدعوة هللا سـ
م مع العظيمة الفتوحات  حديث وهذا. الصـــيام بركات مع العظيمة واالنتصـــارات ، رمضـــان أ

  .مقامه هذا وليس وتواصل، كثر كلما ويطيب ويلذ يلطف
اهد  ســبعني قدر إىل ترتفع رمضــان يف فريضــة كل إذ ، جماهداً  ســبعني يقارن رمضــان يف وا

 من لألمة أنفع وعمله ، يفطر ال الذي والصائم يفرت ال الذي القائم أخلص إنْ  ويعدل ، فريضة
اهدين غري من الفرد الصــائم عمل   واملوازنة ملقارنة وصــومهم فطرهم أمر يف ينظر ولذلك ، ا

  املرويّة الواردة السنن مع
اهد ـــوم ، العدو على قوي إذا إالّ  جهاده يتحقق ال فا  ، قوته فيأخذ ويتعبه جيهده والصـ

 كل أن شــكّ  وال ، اجلهاد عن ويقعد يصــوم أن وإما ، وجياهد يفطر أن إما:  أمرين بني فيكون
اهد حق يف الصــيام على اجلهاد بتقدمي ســيفيت عامل فقيه   بتقدمي صــّرح  النيب وأنّ  خاصــة ، ا
اهد قوة   وملا).. فافطروا لكم أقوى والفطر ، عدوّكم مصـــّبحوا إنكم(  : فقال صـــيامه على ا
 أقوى والفطر عدوّكم، من دنومت قد إنكم:( عليهم هللا رضـــوان للصـــحابة قال عدوهم من دنوا
 أن عنهم هللا رضــــي الصــــحابة فهم وقد أمحد ومســــند مســــلم صــــحيح يف كمله وهذا). لكم

  قال. عنهما هللا رضـــي اخلدري ســـعيد أبو الراوي يقول كما الوجوب على دالٌّ  األول احلديث
 سألك عما أسألك ال إين قلت عنه الناس تفرق فلما عليه مكثور وهو سعيد أ أتيت: (  قزعة
 فنزلنا صيام وحنن مكة إىل    هللا رسول مع سافر فقال السفر يف الصوم عن أسألك هؤالء
  من منا رخصة فكانت لكم أقوى والفطر عدوكم من دنومت قد إنكم    هللا رسول فقال منزال
  فأفطروا لكم أقوى والفطر عدوكم مصــبحوا إنكم: فقال آخر منزالً  نزلنا مث أفطر من ومنا صــام

   السفر يف ذلك بعد    هللا رسول مع نصوم رأيتنا لقد قال مث فأفطر عزمة فكانت
اهد ه إذا وا  املصــــلحة من أعظم للمجاهد لفطر احلاصــــلة فاملصــــلحة ، ملســــافر قار

اهد وحده، إليه تعود لفطر مصـــلحته املســـافر ألن للمســـافر، لفطر احلاصـــلة  مصـــلحته وا
 الرتخيص أوىل ب فمن الفطر، للمســـافر الشـــارع رّخص فلو ودينه، وبلده ألمته تعود لفطر

  . وأمشل أعظم نفعه ألنّ  للمجاهد،
لنظر ط اجلهاد مع لصــوم للمجاهد احلاصــلة املشــقة أن:  جند أخرى حية من و  ، والر

  . وهكذا.  والتخفيف لتيسري أوىل فكان املريض، أو للمسافر احلاصلة املشقة من وأزيد أشدّ 
اهد:  وعليه   . مواجهة غري من املرابطة حالة يف الفطر له جيوز ، مسافراً  يكن مل وإنْ  فا

 غلب أو علم إذا واجباً  يكون عندئذ فالفطر واملقاتلة واملالقاة املواجهة وقت كان إذا أّما
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: (  مكة فتح يوم  النيب قول ُحيمل احلالة هذه ويف القتال، عن سيجهده الصيام أن ظنه على
 قتاالً  صــار أنه هنا والقرينة ، وبقرينته بظاهره الوجوب يقتضــي أمر وهو)  فأفطروا قتال يوم إنّه

 ... )1(ـ الصيام هو ـ عيين واجب أجله من ُترك عينياً  وجوً  واجباً 
 .. أعلم تعاىل وهللا

   

                                                
  . 64-63 ص ، للقرضاوي الصيام فقه ،54-2/53 ، القيم البن املعاد زاد: املسألة يف ينظر )1(
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]4[  

الصيام وأقضية 

 النساء
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ار رمضان1[   ] احليض يف آخر 
 ؤالالس: 

 واحدة اعةســـ اإلفطار على بقي إذا حىت يومي طول وأمســـكت ، الليل من الصـــيام نويت
 أكمل أن فهممت حدةوا ساعة إالّ  الفطر من يبقى يكن مل ألنه ذلك فأحزنين ، احليض فاجأين
  .؟ ذلك يصحّ  هل ، يومي
 وابالـج: 
:  وجل عز  املعرفة كمال ومن وشــّره، خريه وقدره هللا بقضــاء الرضــا: اإلميان كمال من

 كله ومنعة ، كله خري املؤمن بعبده هللا يفعله وما فيه، شرّ  ال خري كله هللا وفعل ، فعاله الرضا
 وســعديك، لبيك: (  احلبيب نبينا قال وهلذا ،كله وحكمة ، لهك وعدل ، كله ومصــلحة ،

  .)1( احلديث…)  إليك ليس والشرّ  ، بيديك كله واخلري
 إليه يُهرعون الناس جعل  بصـــره ُكفَّ  وقد مكة إىل قدم ملا  وقاص أيب بن ســـعد وهذا

 فأتيته: "  الســائب بن هللا عبد قال ، هلم يدعو فجعل -الدعوة مســتجاب وكان - هلم ليدعو
 لنفسك دعوت فلو فيشفون، للناس تدعو أنت! عم : فقلت فعرفين، إليه فتعرفت غالم وأ

  .)2("بصري من إيلَّ  أحبّ  هللا قضاء!  بينَّ  : "  قال مث سعدٌ  فتبّسم"  بصرك عليك هللا لردّ 
 فعل الذي هو هللا أن طاملا يرى وال يبصـــر ال كفيفاً  حياته كل يبقى أن أحبّ   فســـعدٌ 

ا إذا تضــجر واملرأة ، له وقضــى ذلك فيه م احمليض أصــا  وإنّ  ، القضــاء خشــية رمضــان من أل
 حاضــــت وقد ، إليه لنســــبة شــــرّ  أنه له يظهر ما لكل يضــــجر اإلنســــان طبيعة هو ذلك كان

 تبكي وهي  النيب عليها فدخل  هللا    رســول مع احلجّ  تريد وهي عنها هللا رضــي عائشــة
 مالك( :قال."  العام هذا خرجت أكن مل ينأ لوددت وهللا: "  قالت)  ؟ يبكيك ما: (  هلا فقال

  .)3( احلديث…)  آدم بنات على هللا كتبه شيء هذا: ( قال. نعم: قالت) ؟ نفست لعلك! 

                                                
  . 131 ـ 2/130 االفتتاح كتاب يف والنسائي ، 301 ـ6/300 املسافرين كتاب يف مسلم أخرجه)  1(
  . 4/368 الدين علوم إحياء ، 2/227 السالكني مدارج)  2(
  . 305 برقم احليض كتاب يف والبخاري ، 2911 برقم احلج كتاب يف مسلم أخرجه)  3(
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ــــتها أذى من يصـــــيبها ما املرأة علمت ولو  م ســـــتهانتوال الفطر، يف ترددت ملا حبيضـ
  . وكثرت وامتدت استطالت مهما القضاء

 فعددوها أةاملر  على احليض ثريات مدى إىل األعضــــــاء بوظائف العلم أهل وصــــــل فقد
  : فقالوا
  . البطن وأسفل الظهر أسفل يف وأوجاع الم املرأة تصاب] 1[
 ، االهتياج سريعة ،اجاملز  متقلبة عادة املرأة وتكون ، والضيق الكآبة من حبالة تصاب] 2[
  . االحتمال قليلة

  .هلا مستوىً  أدىن يف والعقلية الفكرية حالتها تكون] 3[
 اآلالم نوتكو  احليض، بداية قرب"  الشـــقيقة"  النصـــفي لصـــداع بعضـــهن يصـــاب] 4[
  . الرؤية يف زغللة وتصحبها ، مربحة
ا ، دمويال الشــهري النَّزيف عن ينتج الذي"  األنيميا"  الدم بفقر تصــاب] 5[  تفقد أل

  ] .مل 240 ـ 60[ بني ما
ا درجة اخنفاض] 6[   يف تكون احليوية ياتالعمل ألن كاملة مئوية بدرجة احليض أثناء حرار

ا أدىن   .الغذائي التمثيل وعمليات الطاقة إنتاج فيقلّ  ، مستو
ا فتقلّ  لتغّري  الصّماء الغدد تصاب] 7[   هلا مستوىً  أدىن إىل للجسم اهلاّمة احليوية إفرازا
  . احليض أثناء

 من كثري وتصـــــاب الدم، ضـــــغط وينخفض النبض، ويبطؤ اجلســـــم حرارة درجة تقلّ ] 8[
  .)1( والفتور والكسل لدوخة لشعور النساء

  وطلب لولول دمه من تفقده ما ربع وفقد احلائض املرأة تصــاب ما بعشــر رجلٌ  أصــيب ولو
 العظيم هللا وصدق. الشرعية والتكاليف والصالة الصيام من الرخص إىل وسعى عمله من إجازة

                                                
يد عبد الشـــــيخ ، الســـــياســـــية وحقوقها املرأة:  يراجع) 1( : عن بتصـــــرف نقالً )  خمطوط( 9 -8 ص ، الزنداين ا

يد عبد. د ، األعضاء وظائف علم أساسيات  امليزان يف املرأة وعمل ، 385 – 374 ص ، وآخرون الشاعر ا
  .  93 – 91 ص ، البار علي حممد. د ،
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 .)1( چہٱٱۀٱٱۀٱٱڻڻٱٱڻٱٱٱڻٱچٱ:قال الذي
ا املرأة فلتحمد: وعليه    يضاحل مع الصوم عنها رفع أن الرحيم الرؤوف ر
 صحياً  حباهلا األليق هو ذلك ألن ، فلتفطر ـــــ عصراً  أو صباحاً  ـــــ حيضتها وقت كان فمهما

ً  وروحياً  ونفسياً   أهل عليه أمجع ما وهذا ، معدودة دقائق اإلفطار من بقي ولو ، ودينياً  وجسد
 يومها أّمتت وإنْ  ، اليوم ذلك صوم فسد النهار من جزء أي يف احليض ُوجد ما فمىت ،)2( العلم

 .مراء بال القضاء عليها وجيب جيزيها ال صائمة
  .أعلم تعاىل وهللا..النهار آخر نفست إذا أيضاً  النفساء حكم هو وهذا

  ] انقطاع احليض بعد الفجر وقبل الزوال2[

 ؤالالس: 

 أم اليوم ذلك متصـو  هل حكمها؟ ما رمضـان، ار أول يف الفجر بعد حيضـها انقطع امرأة
  .تفعل؟ ماذا الفجر قبيل دمها انقطع وأخرى.. تفطره؟
 واباجل: 

 وتصــوم لصــياما تنوي اجلنب، كحكم فحكمها ، الفجر قبيل حيضــها انقطع من أمَّا] 1[ 
  . االغتسال يف خرت وإنْ 

 فّرطت القضاء ليهاع جيب أنه إىل املاجشون وابن األوزاعي منهم العلماء من مجاعة وذهب
  . تفّرط مل أو االغتسال يف

ا ، عليها قضاء وال يصحّ  صومها أن: والصحيح  كاجلنب فأصبحت الدم، من طهرت أل
 الصيام من هلا املانع زال وكذلك. )3(الصوم يفسد ال االغتسال وعدم الغتسال، إالّ  تطالب ال
  . الصوم عليها فوجب الصوم وقت إدراك ميكن وقت يف

 ولكن.  خالف بال اليوم هذا قضاء عليها فيجب الفجر بعد حيضها انقطع من وأما] 2[
  ؟ تفطر أو يومها بقية متسك هل

                                                
  .  222 ، البقرة سورة) 1(
 . 3/83 املغين:  انظر) 2(
  . 80 ـ 3/79 ، قدامة البن املغين:  انظر)  3(
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  : مذاهب ثالثة إىل العلماء ذهب
 يفســد النهار من جزء أي يف احليض وجود أن يرون وهم املالكية مذهب : األول املذهب

  .)1( اليوم بقية متسك أن هلا يندب فال الصوم
ا وهو ، واجلمهور للشافعية:  الثاين واملذهب   . )2( يومها بقية متسك أن هلا يستحب أ
ا وهو للحنفية:  الثالث واملذهب   يف الفطر أن حبجة النهار بقية اإلمســــاك عليها جيب أ

 عن جيزيها ال هذا إمســاكها كان وإنْ  واجب، شــرعاً  القبيح وترك قبيٌح، ســببه بغري رمضــان ار
م مع واحلنفية.. )3( القضــــاء َّ ـــوم صــــحة يرون أ   وقبل الفجر بعد رمضــــان صــــيام نوى من صـ
  الصوم تصحيح يف مذهبهم على وخترجياً  ، احلالة هذه يف رأيهم وتركوا مذهبهم نقضوا ؛)4(الزوال

  .عليها قضاء وال صومها يصحّ  الزوال؛ قبل الصيام نوى ملن
  :والراجح
ا الصـــــيام أحكام يف الشـــــرعية القواعد حســـــب  رأي على ســـــكمت وال يومها بقية تفطر أ

  .. الصيام مينع لنهار احليض وجود ألن ، املالكية
 .. الفجر بعد أو الفجر قبيل نفست إذا النفساء حكم هو احلكم وهذا
  . أعلم تعاىل وهللا

  

لعقار إلكمال صيام رمضان3[   ] منع احليض 
 ؤالالس: 

 صيام من تتمّكن حىت تؤّخره أو احليض متنع حبوً  فاستعملت ، رمضان قضاء ختشى امرأة
 .؟ احلبوب بببس حتض مل إذا صومها يصحّ  وهل ذلك، هلا جيوز هل طمئنان، كله الشهر

 وابالـج:  
م حاضت اليت ملرأة يلحق ال: أوالً   ال ، احليض بسبب فأفطرت الصيام أثناء يف رمضان أ

                                                
  .  1/689 الصغري الشرح) 1(
موع) 2(   .  6/254 ا
  .  2/89 الصنائع وبدائع ، 2/106 عابدين ابن حاشية) 3(
  .  2/85  الصنائع بدائع:  يراجع) 4(
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ا، عند وال الناس بني ال حرج أيّ  يلحقها  يف مرّ  كما آدم بنات على هللا كتبه أمرٌ  واحليض ر
 مث أفطرت حاضــت فإذا صــومها تصــوم أن للمرأة لنســبة الطبيعي فاألمر:  وعليه ، قليل قبل

مه من أفطرته ما قضت   . أ

  كله رمضــان صــيام تكملل متنعه أو احليض تؤّخر اليت احلبوب تتناول أن أرادت إذا:  نياً 
  ا تلحق مضرة حلبوبا هذه استعمال يف كان إذا إالّ  ، ذلك من شرعاً  مانع فال ، انقطاع دون

 فإذا ، والرضــــاع واحلمل ةالوالد يف الطبيعة تغّري  أو جلنني تضــــر أو اإلجناب فتؤخر برمحها أو
 أهل من ذقحا مســلم طبيب اســتشــارة يســتحســن ولذلك ، اســتعماهلا فيحرم ضــررٌ  فيها كان

 من شرعاً  مانع فال ؛وهلابتنا الضرر حلوق أو الضرر ودوج ونفى ، تناوهلا أقرّ  فإذا ، االختصاص
م كل وإكمال تناوهلا   انقطاع دون لصيام رمضان أ

 الطالب دليل ( كتابه يف مرعي كالشـــيخ ذلك جواز على احلنابلة متأخري بعض نصّ  وقد
ن ابن والشيخ)   ).السبيل منار: (مرعي لكتاب شرحه يف ضو

  الشــيخ ووّجه"  ولقطعه احليض حلصــول مباح دواء شــرب لألنثى إنّ : "  مرعي الشــيخ قال
ن ابن   .)1("  يرد ومل ، التحرمي يرد حىت احللّ  األصل ألنّ : "  فقال مرعي الشيخ كالم ضوّ

  حممد والشــــيخ القرضــــاوي الشــــيخ: أمثال ذلك جواز على عصــــر علماء من نفرٌ  ونصّ 
  . )2(.. وغريمها جرب سالمة

مها املعتادة4[   ] انقطاع الدم قبل أ
 ؤالالس: 

ا امرأة م سبعة يستمر أن احليض يف عاد  اليوم فصامت اخلامس، اليوم يف الدم فانقطع ، أ
  .؟ ذاك صومها حكم ما ، السابع يومها يف دماً  جتد ا فإذا السادس

 واباجل: 

ا كانت إذا ا عاد م ســـبعة حتيض أ  قبل من اضـــطراب له يقع ومل ، ينقص وال يزيد ال أ
ــــتها م تعتد احلالة هذه يف ؛ كثرياً   عند اســـــتقرّ  كما ذلك يف األصـــــل ألن ، املعروفة حيضـ

                                                
  .الدليل شرح يف السبيل منار يف عنهما ،47 ص القرضاوي الصيام فقه: انظر) 1(
    102_  101 ص جرب، سالمة حممد ، الشرعية الفتاوى:  وانظر ، نفسه السابق املرجع الصيام فقه:  انظر) 2(
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ا ملرأة اخلاص العرف هو العلماء  كان إذا إالّ  االنقطاع مبجرد تعتد ال ولذلك ، املستمرة وعاد
  . ويومه االنقطاع وقت يف االنقطاع

م قضـــــاء اهعلي فيجب ، عنه جيزيها ال الســـــادس لليوم صـــــومها أن فالظاهر : وعليه  األ
   ..   املعتادة السبعة

  .. أعلم تعاىل وهللا

  وألّول مّرة الصيام بنزول الّدم دفقًة واحدةً ] 5[
 السؤال: 

 نزل أشهر أربعة وقبل عشرة، الثانية عمر يف وهي األساس مرحلة السادس الصف يف ابنيت
 وهل حيضـــــًا؟ يعترب اهذ فهل تكرر، وال عاد ما اآلن وإىل واحدة، وملرة واحدة دفقة دم منها

 .؟ رمضان تصوم أن عليها ووجب بذلك بلغت
 اجلواب: 

 ســنة عشــرة ثالث إىل ســنني تســع من هي اليت املراهقة ســنني يف الفتاة رحم من الدم خروج
  الفقهاء أنّ  غري ى،األنث يف والتكليف البلوغ عالمات أصدق هو واحليض حيض، أنه على ُحيمل
  :قولني إىل ال أو حيضاً  الواحدة الدفقة اعتبار يف ذهبوا

  عند احليض فأقلّ  حيضــاً، ليســت الواحدة الدفقة أن يرى الذي )1(اجلمهور مذهب: األول
م ثالثة احلنفية  يومٌ  احليض أقلّ  احلنابلة مذهب من واملشــهور الشــافعية مجاهري وعند بلياليها، أ
 والصــيام الصــالة ترك يف أثره يرّتب حيضــاً  الواحدة الدفقة مجيعاً  عندهم تعترب ال ولذلك. وليلة
  .وحنوه املصحف ومسّ 
م ثالثة احليض أقل أن على احلنفية استدلّ  وقد ♦  حديث أقواها أحاديث جبملة بلياليها أ

                                                
  ،147 ص 3ج واملبســـوط ،26 ص 1ج املختار لتعليل واالختيار ،284 ص 1ج عابدين ابن حاشـــية: راجع) 1(

 واألم ،203 ص 1ج القناع وكشـــاف ،388 ص 1ج ، قدامة البن واملغين. 160 ص 1ج القدير فتح شـــرح
موع ،64 ص 1ج للشــافعي   133 ص 1ج والنفاس احليض كتاب: وانظر. 402 ص 2ج املهذب شــرح وا

 .بعدها وما
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). عشر وأكثره ثالث، احليض أقلّ : ( قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي أماة أيب
 أقلّ : ( قال وســلم عليه عليه هللا صــلى هللا رســول أن عنه هللا رضــي األســقع بن واثلة وحبديث
م ثالثة احليض م عشرة وأكثره أ  هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي مالك بن أنس وخبرب). أ

م، ثالثة احليض: ( قال وســلم عليه  وعشــرة، وتســعة ومثانية، وســبعة، وســتة، ومخســة، وأربعة، أ
 هللا رســـول مسع أنه عنه هللا رضـــي جبل بن معاذ وحبديث). فمســـتحاضـــة العشـــرة جاوزت فإذا

م ثالثة دون حيض ال: ( يقول وسلم عليه هللا صلى م عشرة فوق وال أ   ).  أ
  . )1(موضوع أو ضعيف إما فهي احتجاج، ا يصح ال مردودة كلها األحاديث وهذه
: هللا رمحه عطاء وبقول يوٌم، معتاد حيض ن والعادة لعرف واحلنابلة الشافعية واستدل ♦

 غدوة حتيض امرأة عند « : هللا رمحه األوزاعي وبقول. » يوماً  حتيض من النســـاء من رأيت «
ا يل أثبت امرأة رأيت «: هللا رمحه الشــــافعي وبقول. » عشــــياً  وتطهر  وال يوماً  حتيض تزل مل أ

  .)2( » عليه تزيد
  احليض ألقلّ  حدّ  ال إذ حيض، الواحدة الدفقة أنّ  إىل ذهبوا وقد املالكية مذهب: والثاين

                                                
 العالء هو ومرتوك امللك، عبد هو جمهول سنده يف ،7465 برقم الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه األول احلديث) 1(

ذا. أمامة وأيب مكحول بني مقطوع سنده ذلك ومع كثري، بن   . جداً  ضعيفاً  احلديث يكون و
 أنس بن أمحد بن حممدو  جمهول منهال بن محاد): 1/406(وقال ،847 برقم الدارقطين أخرجه: الثاين واحلديث
 مكحول بني نقطعم والســند الشــامي، أمحد بن حممد هو وضــعيف املنهال، ابن هو جمهول ســنده ففي. ضــعيف
  .جداً  ضعيف ذا فاحلديث. وواثلة

 مرتوك دينار بن احلســـن ســـنده ويف. 127 ص 3ج الضـــعفاء يف الكامل يف عدي ابن أخرجه: الثالث واحلديث
مه حبان ابن وحىت ثمة،خي أبو وكّذبه حامت، وأيب وحيىي ووكيع املبارك وابن مهدي كابن احلديث أئمة عند  ا

  .الوضع إىل أقرب فاحلديث. لوضع
 وهو املصــلوب عيدســ بن حممد وفيه. 141 ص 6ج الضــعفاء يف الكامل يف عدي ابن أخرجه: الرابع واحلديث

 سوالنفا احليض :كتاب بتفصـــيل ويراجع. املصـــري صـــاحل وابن أمحد قال كما األحاديث، يضـــع زنديق كذاب
  .بعدها وما 133 ص 1ج الدبيان، دبيان عمر أليب ودراية، رواية

  . 389 ص 1ج ، قدامة البن واملغين ،64 ص 1ج للشافعي األم كتاب) 2(
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  .)1( القيم وابن تيمية ابن القول هذا واختار. عندهم
  :منها دلة استدلوا وقد
ـــــ1 ـــــــ ـــــــ ــه ــــ أَُلونــَكَ  ﴿ تعــاىل قول ـــــــــــْ اْعَتزُِلوا َأًذى ُهوَ  قــُلْ  اْلَمِحيضِ  َعنِ  َوَيســ اءَ  فــَ  ِيف  النِّســـــــــــــَ

 مطلق ووجوده عتزال،اال وجب ُوجد إذا احليض أن الداللة ووجه. ]222:  البقرة﴾[اْلَمِحيضِ 
  .ومقدار زمان عن

ـــــ2 ـــ  حّدد من أورده ما وكل عليه، دليل وال دليل، إىل حيتاج وزمانه قدره بتحديد القول أن ـ
 عن ت ومل.. «: هللا رمحه القيم ابن قال وكما. منه شــيء يثبت مل ثالثة أو يومني أو بيوم أقّله
  .)2( » يقتضيه ما القياس يف وال أبداً، حبدٍّ  احليض أقل حتديد الصحابة عن وال ورسوله هللا

ـــــــم «: هللا رمحه تيمية ابن قال وكما  الكتاب يف متعددة أحكاماً  به هللا عّلق احليض اســــ
ـــنة، ـــــــ ــــتني، بني الطهر وال أكثره، وال أقّله ال يقّدر ومل والسـ  بذلك األمة بلوى عموم مع احليضـــــــ
 الكتاب خالف فقد حّداً؛ ذلك يف قّدر فمن وقدر، قدر بني تفّرق ال واللغة إليه، واحتياجهم

  . )3(» والسنة

ـــــ3 ــــــ :  فقال أقّله وال مقداره حيّدد ومل احليض دم صفة حّدد وسلم عليه هللا صلى النيب أن ـ
 ُوجد فإذا. )4(..)الصالة عن فأمسكي ذلك كان  فإذا يُعرف أسود دم فإنه احليض دم كان  إذا(

  .دفعة أو دفقة كان ولو وتركها، الصالة عن اإلمساك وجب الصفة؛ ذه الدم هذا

  .املذهبني من الراجح هو وهذا

                                                
تهد وبداية ،31 ص الكليب جزي البن الفقهية والقوانني ،152 ص 1ج املدونة: راجع) 1(  1ج احلفيد رشد البن ا

 ص 1ج املوقعني أعالم ،237 ص19ج تيمية ابن فتاوى جمموع. 208 ص 1ج الصـــغري الشـــرح ،237 ص
297. 

  .297 ص 1ج املوقعني أعالم) 2(
  .237 ص 19ج تيمية، ابن فتاوى جمموع) 3(
 وقال. 791 برقم والدارقطين ،1348 برقم حبان وابن ،215 برقم والنســــــائي ،304 برقم داود أبو أخرجه) 4(

ؤوط شـعيب وقال. صـحيح حسـن):1/123( النسـائي إسـناد يف األلباين ):  4/180( حبان ابن إسـناد عن األر
 .الشيخني رجال رجاله حسن إسناده
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  :وعليه

  دم أنه عرفت دام ام حيٌض، فهذا واحدة؛ دفقة نزول من البنتك وقع مما ذكرتيه ما :أوالً 
ـــ عمرها إذ غالباً، البنت فيها تبلغ سنٍّ  يف خرج دام وما حيض، ـــ كرتِ ذ  كما ـ . سنة عشرة اثنتا ـ

 أنه فأكدت حلالةا هذه عن فيه حاذقة والتوليد النســــاء طبّ  يف اســــتشــــارية طبيبة ســــألت وقد
  .حيضٌ 

  .ضانرم تصوم أن عليها فوجب. والتكليف البلوغ سن بلغت فقد حاضت، وطاملا

  أمها جيعل مما الضـــعف، عليها يبدو مظهرها يف صـــغرية البنية قليلة البنت كانت إنْ  :نياً 
مه، رمضـــان ليايل ترعاها أن األم على يوجب فهذا عليها؛ ُتشـــفق   بتغذيتها تمّ  الليايل ففي وأ
ا، أكلها ومتابعة جيداً  لنهار وشـــــر  الصـــــوم اعتياد على يعينها مما ذلك وغري راحتها، تتابع و

 .عليه واحلفاظ

ــــهر؛ أربعة وانقطع واحدة مرة خرج الدمّ  هذا كون :لثاً   عادات يف واقع جائز فهذا أشــ
ت، يف خاصـــة النســـاء،   ينتظم، مث شـــهرين األول اخلروج بعد حيضـــها ينقطع من فمنهن املبتد
 مث أشهر ستة األوىل املرة عن حيضها يتأّخر من ومنهن ينتظم، مث أشهر ثالثة ينقطع من ومنهن
 .حيض دم منها خرج ما أن حقيقة يغّري  ال االنقطاع فهذا. وهكذا ينتظم،

  .وهللا تعاىل أعلم
  ] صيام املستحاضة6[

 ؤالالس: 
م انقضــــت فلّما ، احليض بســــبب أفطرت امرأة مًا، دمها اســــتمر املعروفة؛ حيضــــتها أ  أ

م نقضاء تفطر أم الدم؟ وجود مع تصوم هل تصنع؟ فماذا  .املعروفة؟ حيضها أ

 وابالـج:  
  اســتمرّ  فإذا الصــوم، املرأة على ووجب ، الصــيام من املانع زال فقد احليض دم انقطع إذا

ماً  الدم م من أكثر أ   دم الدم فهذا ؛ شـــهر كل يف العادة حســـب عندها املعلومة حيضـــتها أ
 " . النَّزيف"  بـ الزمان هذا يف يعرف ما وهو حيض، دم وليس استحاضة
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 االســتحاضــة فإن ، االســتحاضــة بســبب تفطر وال احليض دم نقطاع صــيامها تبدأ:  وعليه
 .)1(هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك يف العلماء اتفاق نقل وقد. الصوم موانع من ليست

  حكم صيام احلامل واملرضع ]7[
 ؤالالس: 
 وهنّ  رمضـــان شـــهر بصـــيام يقمن القضـــاء من خوفاً  واملرضـــعات احلوامل النســـاء من كثري

ة يعانني  هلا جيوز أم الصوم؟ عليهما واجب هل واملرضع؟ احلامل صيام حكم فما ، شديدة معا
   .بكم هللا نفع أفيدو رضيعها؟ أو جنينها على لضرر شعرت إذا الفطر
 واباجل: 
ا مرضـــعاً  أو حامالً  كانت إذا املرأة يف العلم أهل بني خالف ال  يف الفطر يف هلا رخَّصي أ

  :واحد غري ذلك يف اخلالف عدم نقل وقد رمضان،
 يف خالف وال: طالب أبو قال.. اإلفطار واملرضع للحبلى جيوز: " هللا رمحه الشوكاين قال ــــ
  . )2("اجلواز

ـــــ ـــ  إذا واملرضعة للحامل اإلفطار جواز يف خالف وال: "األحوذي حتفة يف املباركفوري وقال ـ
  .)3(" اجلنني على واحلامل الرضيع على املرضعة خافت

م رمضــــان؛ يف واملرضــــع احلامل تفطر أن جواز يف اختالفهم عدم ومع  حكم يف ذهبوا فإ
 :مذاهب ثالثة إىل صيامهما

 الفطر عليها جيب بل الصيام للمرضع وال للحامل جيوز ال أنه يرى من قول :األول املذهب
 مســــتدالً  تعاىل هللا رمحه حزم ابن قول وهو. ورضــــيعها جنينها على أو نفســــها على خافت إذا

ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱچٱٱتعاىل بقوله والرضــــيع اجلنني على اخلوف يف عليهما الفطر وجوب على

                                                
  .  25/267 الفتاوى جمموع) 1(
 .323 ص 4ج للشوكاين األوطار، نيل) 2(
 برقم ســننه يف ماجة ابن أخرج وقد. 330 ص 3ج املباركفوري، العال أليب الرتمذي، جامع شــرح األحوذي حتفة) 3(

ولُ  رَخَّصَ : "قَالَ  أنه  مالك بن أنس عن 1668 َلى  هللاِ  َرســــــُ َها َعَلى َختَافُ  الَِّيت  ِلْلُحبـْ  تـُْفِطَر، َأنْ  نـَْفســــــِ
 .ضّعفه هللا رمحه األلباين الشيخ أنّ  غري" َوَلِدَها َعَلى َختَافُ  الَِّيت  َوِلْلُمْرِضعِ 



 

 
 

  

 129 

 اجلنني رمحة فإذ: " قال. )2()يُرحم ال َيرحم ال من:( وبقوله   .)1(چژٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱٱک
  . )3("فرضٌ  فالفطر لفطر، إال إليها وصول وال فرٌض، والرضيع

 عباس ابن فأمرها فُأجهدت، ترضع أمة له كانت أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن وروي
 .الفطر عليها أوجب أنه يعين وهذا. )4(تقضي وال وتطعم تفطر أن

 عن مصــنفه يف الرزاق عبد أخرج وقد لفطر، احلامل أمر كذلك لفطر املرضــع أمر وكما
  يف تفطر أن حبلى له وليدة مر كان عنهما هللا رضـــي عباس ابن أنّ  هللا رمحه جبري بن ســـعيد
  .)5(رمضان شهر

 ابن فأمرها رمضان، يف فعطشت حامالً  صامت امرأة عن عنهما هللا رضي عمر ابن وسئل
ــــــكينا يوم كل وتطعم تفطر أن عمر ــــــي وأمر. )6(مداً  مسـ ـــــامت حني ابنته عنهما هللا رضـ  صــ

 .)7( مسكيناً  يوم كل عن وتطعم تفطر أن رمضان يف وعطشت
 عمر ابن ابنة وعطش النفس، أو الولد على اخلوف موجب على قرينة األمة فإجهاد

 على اخلوف نّ أ على فدلّ  اجلنني، على اخلوف موجب على يدلّ  إجهادها على قرينة كذلك
  .رأيهم على للفطر موجبٌ  والرضيع اجلنني

 يف الفطر ليهماع وجيب حالة يف الصــــوم عليهما جيب واملرضــــع احلامل أن :الثاين املذهب
 :حالة
ـــــ أ ــــــ  ولديهما، أو سهماأنف على الضرر خافتا إذا الصوم عليهما وحيرم الفطر عليهما جيب ـ
  .. الصوم عليهما حمظورٌ  احلالة هذه ففي

                                                
 . 140 ، األنعام سورة) 1(
 .وغريهم 1911 برقم والرتمذي ،5220 برقم داود وأبو ،6170 برقم ومسلم ،5997 برقم البخاري أخرجه) 2(
 .770 فقرة 410 ص 4ج حزم البن احمللى) 3(
 .صحيح هذا:  وقال ،207 ص 2ج ، 10 برقم سننه يف الدارقطين أخرجه) 4(
 .219 ص 4ج 7567 برقم الرزاق عبد مصنف) 5(
 .230 ص 4ج7868 برقم الكربى السنن يف البيهقي) 6(
 .207 ص 2ج 15 برقم الدارقطين سنن) 7(
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ـــــ ب ــــــ   وال أنفسهما على ضرراً  خيشيا ومل َأِمَنا إن الفطر هلما جيوز وال الصوم عليهما وجيب ـ
ـــوم عليهما جيب فعندئذٍ  ولديهما على  ذهب الذي هو الرأي وهو. اإلفطار هلما جيوز وال الصـ
 أطاقتا إذا واملرضــــع واحلامل: " هللا رمحه قال فقد الشــــافعي، اإلمام قول وهو ،)1(احلنفية إليه

  .)2(.." أفطر ولديهما على خافتا فإن تفطرا، مل ولديهما على ختافا ومل الصوم
  النفس على الضـــرر خوف على دائر وعدمه اإلجياب ألن األول، من قريب املذهب وهذا

  .الولد أو
ما :الثالث واملذهب   مل أم ولديهما أو فسهماأن على أخافتا سواء مطلقاً  الفطر هلما يباح أ

 . ختافا
  الشدة كانت إذا: " قائالً  واستظهره عليه، االتفاق املالكي احلاجب ابن حكى القول وهذا

  .)3(اهـ"بذلك أوىل واملرضع فاحلامل املرض، من للفطر مبيحة

                                                
 .181 ص 1ج ، الرازي اجلصاص بكر أليب القرآن أحكام) 1(
 .104 ـ103 ص 2ج للشافعي، األم كتاب) 2(
 يف  مالك مذهب من املشــهور على للمرضــع:" رشــد ابن وقال.. 151 ص 2ج ،عليش، اجلليل منح: راجع) 3(

 ؛ اإلرضاع جيدها ومل الصيام على قدرت إذا وهي ، واإلطعام الفطر فيها هلا جيوز ال)  حال: ( أحوال ثالثة الفطر
 من هلا يبقى نه إما ، ولدها على ختف ومل اإلرضـــــاع أجدها إذا وهي ، واإلطعام الفطر فيها هلا جيوز) حال(و

ا وإما ، به ترمقه ما تفطر مل إن اللنب  أو ، األب مال من أو ، ماله من ترضــعه من له تســتأجر أن على تقدر أل
 ال نه إما:  ولدها على خافت إذا وهي ، واإلطعام الفطر عليها جيب) حال(و ؛ غريها يقبل كان إذا - ماهلا
ـــــــــــ"حبال له تسرتضع أن على تقدر ال ا وإما ، غريها يقبل  للحامل: " املالكية من اللخمي احلسن أبو وقال اهـ

 فإن والفطر، الصــــوم بني خليار تكون وحالة الفطر، معها جيب وحالة الصــــوم، معها جيب حالة: حاالت ثالث
 حدوث أو صــامت، مىت ولدها على ختاف كانت وإنْ  لزمها، الصــوم جيهدها ال حالة وعلى محلها أول يف كانت

  ذلك من شـيئاً  صـامت هي إن ختشـى وال عليها، يشـق أو جيهدها كان فإن الصـوم، من ومنعت الفطر لزمها علة
 يف الفطر ويلزمها أربع، يف الصــــوم يلزمها حاالت، مثاين وللمرضــــع: قالت.. والفطر الصــــوم بني خليار كانت
 يستأجر مال وهناك ا مضراً  كان أو بولدها، وال ا مضر غري الرضاع كان فإن الثامنة، يف خليار وهي ثالث،

 ولدها على أو نفسها على ختاف ا مضراً  كان وإن الصوم، لزمها غريها يقبل والولد لألم، أو لألب أو لالبن به
  لزمها منه يســـــتأجر مالٌ  هناك وليس يوجد أو له، يســـــتأجر من يوجد وال غريها يقبل أو غريها يقبل ال والولد

 بني خليار كانت غريها يقبل ال والولد ولدها على وال نفســها على ختاف وال الصــوم جيهدها كان وإن اإلفطار،
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  :اآلتية للوجوه ،الراجح الصحيح هو وهذا

ـــــ1 ــــــ   فزاد لصائمني،ا سائر مشقة من أكثر والرضاعة احلمل ومشقة تلحقهما، الشّدة أنّ  ـ
  .الفطر هلما فأبيح املعتربة الزائدة ملشقة سوامها من على

ـــــ2 ــــ  أنّ  النسائي سنن يف جاء كما والرضاع، احلمل بسبب الفطر يف هلما رّخص الشرع أنّ  ـ
 والرضـــاعة احلمل أن فدلّ  معهما، الرخصـــة حكم فدار )1()واملرضـــع للحبلى رخصّ (   النيب
  مرضــــعاً  أو حامالً  كانت فطاملا وعدماً، وجوداً  علته مع يدور واحلكم وســــببه، احلكم عّلة مها

 غري متفاوتة أوصـــــاف فكلها ذلك وغري واخلوف املشـــــقة أما ورخصـــــته، الفطر حكم هلا ثبت
 وال. اإلرضاع أو احلمل مبجرد الرخصة هلما فثبتت للحكم، عّلة تصلح فال ظاهرة، وال منضبطة

  .مرضعاً  أو حامالً  كانت ما حال ية الفطر عليها حيرم

  :حالتني يف تصوم أنْ  هلا جيوز وال الفطر احلامل على جيب قد ولكن

 كانت وإن لصــــوم،ا هلا جيوز فال ظاهرة، وشــــدة ومشــــقة عياء شــــعرت إذا: األوىل احلالة
  .قطعت صائمة

  .نصحها أو احلاذق املسلم الطبيب أمرها إذا: الثانية واحلالة

 قدرت درجة ىلإ يقلّ  أو لبنها جيف أن هي واحدة حالة يف الفطر املرضـــع على جيب كما
  .لبنها إال له بديل وال ولدها على الضرر معها

 .أعلم تعاىل وهللا
  

                                                
 2ج اللخمي، احلسن أليب والتبصرة ، 320 ص 2ج اجلد رشد البن والتحصيل البيان: راجع" واإلفطار الصوم

 .536ص1ج الدسوقي وحاشية ، 317 ص 1ج للرسالة زروق شرح: وراجع ،758 – 757 ص
 من ،1668 برقم 576 ص 2ج ماجة ابن وأخرج. األلباين وحســـــنه ،181 ص 4ج 2277 برقم النســـــائي) 1(

 اليت وللمرضع تفطر، أن نفسها على ختاف اليت للحبلى  هللا رسول رخص: " قال ، مالك بن أنس حديث
 . السنن يف بت وأصله صحيح معناه أن غري إسناده األلباين وضعف" ولدها على ختاف
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لفطر] 8[   أمـر الزوج امرأته احلامل 
 ؤالالس: 

 قةمبشــ أشــعر ومل الصــوم، وبدأت الثالث، الشــهر يف حامل وأ الكرمي رمضــان شــهر أدركين
ة، وال  من أفطر أن رينأم زوجي ولكن بطين، يف الذي ولدي على خوف ي أشـــــعر ومل مبعا

 على وال ســــــينف على خوف ي أشــــــعر ال أين مع وأفطر؟ أطيعه فهل واجلنني، احلمل أجل
 .  ولدي
 واباجل: 
 بســبب فطرها أنّ  وقّرر  الســابقة، الســؤاالت أحد يف واملرضــع احلامل صــيام حكم بّينا قد
لتايل الفطر، يف الشرع هلا رّخص رخصة الرضاع أو احلمل  له حق وال ذلك يف وجللز  دخل ال و
 أن أرادت وإن ا، ذتأخ لرخصة األخذ أرادت إنْ  هي ا يتعلق األمر بل لرخصة، إلزامها
 :لآليت وذلك هلا، فاألمر فتصوم لعزمية خذ

ـــــ1   وخبوفها املشقة، وأ الضرر نفسها على خبوفها احلامل فطر ربطوا العلم أهل أكثر أنّ  ــــــــ
 جنينها، على أو سهانف على هي خبوفها الرخصة أنّ  يعين وهذا الضياع، أو الضرر جنينها على

  .اجلنني على زوجها خبوف ال
ـــــ2 ــــــ  لفطر، احلامل مرأةلل الرتخيص يف الزوج يشرك مل فالشرع لزوجها، ال هلا الرخصة أنّ  ـ
  .وحدها للحامل الصوم أو الفطر فقرار

ـــــ3 ـــــــ   التطوعات، يف واجاألز  ُيســتأذن وإمنا العبادات، فرائض يف يشــرتط ال الزوج إذن أنّ  ــ
  .عليها له أمر فال الفرائض، من رمضان وصوم
ـــــ4  هللا رمحه علقمة عن روي كما ذلك يف الزوج طاعة عدم ذلك يف السلف مذهب أنّ  ــــــــ
  أطيق وإينّ ) حامل أي( حبلى إىنّ : "فقالت إليه جاءت امرأة أنّ  الرزاق عبد مصـــــنف يف تعاىل

  .)1("زوجك واعصي ربك أطيعي: " علقمة هلا فقال" مينعين زوجي وإنّ  الصيام،
 ختافني وال مشــقة، وال نفســك على ضــرراً  ختشــني وال الصــوم تطيقني أنك رأيتِ  إنْ : وعليه

                                                
 .7566 رقم خرب ،218 ص 4ج الصنعاين الرزاق عبد مصنف) 1( 



 

 
 

  

 133 

 ..أعلم تعاىل وهللا. زوجك أمر تطيعي وال فصومي ضياعه؛ وال جنينك على ضرراً 
  

؟] ما على  احلامل واملرضع إذا 9[   أفطر
 ؤالالس: 

ـــرع كان إذا ــــةا ذه إحداهن فأخذت الفطر، يف واملرضـــــــع للحامل رّخص الشــــ  لرخصـــ
 تكون أن وبني حامالً  تكون أن بني فطرها بســـبب رمضـــان شـــهور عليها تتكاثر رمبا فأفطرت،
م كثرت ولو القضــاء عليها هل رمضــان؟ أفطرت لو عليها فماذا مرضــعًا؟  عليها أم قضــائها؟ أ
  . اإلطعام؟
 واباجل:  

 أفطر ما قضيانت هل لوليدها إرضاعها بسبب واملرضع محلها، بسبب احلامل أفطرت إذا 
ن أم ؟  : ؟ )واإلطعام القضاء( معاً  االثنني أم ؟) مسكني طعام فدية( تفد

  : أقوال سبعةُ  ةسألامل هذه يف للعلماء
ما: األول القول ً، وتطعمان تقضـــــــيان أ  على خافتا وإنْ  ولديهما، على خافتا إنْ  وجو
 مذهب ومشهور احلنابلة مذهب وهذا تطعمان، وال تقضيان ولديهما مع نفسيهما أو نفسيهما
  .)1(جماهد عن ورواية سفيان يقول وبه الشافعية

ما: الثاين والقول  يف جاء األحناف، مذهب وهو ، عليهما إطعام وال فقط قضـــــــيانت أ
 ال وقضـــتا أفطر نفســـيهما أو ولديهما على خافتا إذا واملرضـــع واحلامل: " للموصـــلي املختار

 . )3(ثور وأيب عبيد وأيب األوزاعي قول وهو. )2("غري
 تقضـــي واملرضـــع تطعم، وال تقضـــي فاحلامل واملرضـــع، احلامل بني التفريق: الثالث والقول

ـــهور وهو وتطعم،   على خافتا إذا واملرضــــع احلامل أرأيت: " املدونة ففي. املالكية مذهب مشـ
؟ ولديهما ــــــي وتفطر املرضــــــــع تطعم: " قال فأفطر  ابن قال.. ولدها على خافت إنْ  وتقضــ

                                                
 .81-80 ص 3ج قدامة البن املغين ، 104-103 ص 2ج الشافعي لإلمام األم كتاب: انظر) 1(
 .174 ص 1ج املوصلي حممود بن  هللا لعبد املختار بشرح االختيار لتعليل املختار، )2(
تهد بداية) 3(  .222 ص 10ج االستذكار ،176 ص 2ج ا
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. أفطرت ما قضـــتْ  قويتْ  صـــّحت إذا ولكن عليها إطعام ال: احلامل يف مالك وقال: "القاســـم
ــــــع؟ احلامل بني الفرق ما: قلت ــــــة، هي احلامل ألن: فقال واملرضـ ــــت واملرضـــــــع مريضـ  ليســـ

 .)1(اهـ"مبريضة

 نفســــها على خافت إذا واحلامل وأطعمت، أفطرت خافت إذا املرضــــع أن: الرابع والقول
  .)2( عبيد بن يونس رواية يف البصري احلسن مذهب وهو كاملريض، وقضت أفطرت

ما :اخلامس والقول  شـــاء وإنْ  تقضـــيان، وال وتطعمان تفطران خليار، فهما أفطر إنْ  أ
  . )3(سحاقإل قولٌ  وهو عليهما، إطعام وال تاقض

ما :الســادس والقول   قضــاء ال عليهما، شــيء ال والرضــيع؛ اجلنني على خوفاً  أفطر إنْ  أ
ع خافت إنْ : " احمللى يفرمحه هللا  قال ،الظاهري حزم ابن مذهب وهو إطعام،و    على املرضــــــِ

ع  احلامل خافت أو غريها، ثدي يقبل مل أو غريها، له يكن ومل لذلك وضــــيعته اللنب قّلة املرضــــَ
  مســـتدالً " إطعام وال عليهم قضـــاء وال أفطروا لكربه؛ الصـــوم عن الشـــيخ عجز أو اجلنني، على
 ومل به تعاىل هللا ذن مل شـــرع عليهما القضـــاء إجياب" نّ  واإلطعام القضـــاء وجوب عدم على

 .)4("طفق القيء ومتعمد والنفساء واحلائض واملسافر املريض على إال القضاء تعاىل هللا يوجب
 الصـــحابة أجالء مذهب وهو ، عليهما قضـــاء وال اإلطعام، فرضـــهما أنّ  :الســـابع والقول

 وهب، ابن عنه حكاه ملالك قول وهو عنهم هللا رضــي عمر وابن عباس ابن عليهم هللا رضــوان
  ويذكر وتطعم، تفطر: احلامل يف يقول مالك كان وقد: وهب ابن قال: " املدونة يف جاء كما

                                                
  املســالك تبيني ،722 ص 1ج للدردير الصــغري الشــرح: وانظر. 310 ص 1ج ســحنون، برواية الكربى املدونة) 1(

ـــ316 ص 1ج الرسالة، على زروق شرح ،178-177 ص 2ج وسيأيت التعليق على جعل احلمل مرضاً  .317ـ
  يف الوجه السابع من وجوه الرتجيح، فراجعه هناك.

 .8335 برقم ،230 ص 4ج الكربى البيهقي سنن) 2(
 بن اســـــحاق قال) 14647 الفقرة 222 ص 10ج( االســـــتذكار ويف. 171 ص 2ج ســـــننه يف الرتمذي نقله) 3(

 وابن عباس البن اتباعاً  عليهما قضــــاء وال ويطعما، يفطرا أنْ  واملرضــــع احلامل يف إليه أذهب والذي: " راهويه
 ".عمر

ر احمللى) 4(  .770 فقرة 410 ص 4ج حزم، البن آل
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 قولٍ  يف هللا رمحهم الشـافعي اإلمام إىل القول هذا ونسـب ،)1(قالهرضـي هللا عنهما  عمر ابن أنّ 
  .)2(له

 هللا رضـــي عمر وابن عباس ابن اجلليالن الصـــحابيان عليه اتفق ما هو الصـــحيح والراجح
 بن وسعيد املسيب، بن سعيد: منهم التابعني، من الفتوى أئمة من جلة عليه اووافقهم مث عنهم،
 والســـــّدي، النخعي، براهيمإو  وعكرمة، وطاووس، وجماهد، وعطاء، حممد، بن والقاســـــم جبري،

  .)3(وغريهم
،أفط إنْ  عليهما، قضـــــاء وال وتطعمان تفطران واملرضـــــع فاحلامل:  وعليه  عليهما وإمنا ر

  مكان القيمة وجيوز حنطة، من مداً  مسكيناً  يوم كل عن منهما واحدة كل تطعم ، اإلطعام فقط
امع من كثري رأت ما على العني   .عصرال هذا يف اإلفتاء وهيئات الفقهية ا

  :واملرضعات احلوامل أحوال حبسب نفصل أنّ  وحيسن
 احلمل بسبب ضانرم من أفطرته ما قضاء هلا يستحب ولدين، أو بولد محلها انقطع من ـ1

ـــوم أن يقتضـــــيها والورع. والرضـــــاعة  بقاء مع عليها، قّ يشـــــ ال مما عليها ما ألن أفطرته ما تصــ
  .اإلطعام يف حكمها
ـــــ2 ــ م عليها وتكاثرت عديدة، سنني إرضاعها وتواىل محلها تتابع من ـ ا، مما رمضان أ   أفطر

 الصــوم نوافل من تكثر أن حقها يف املســتحب فمن والرضــاعة؛ والوالدة احلمل عن انقطعت مث
  .لصوما لفضل وحتصيالً  للشعرية وتعظيماً  الطاعة يف رغبة أمكن، ما وتطوعاته
ـــــــهما أن مع هذا كل ـــــــاء، يلزمهما وال اإلطعام فرضــ  ال إلطعاما فقط عليهما بل القضــ
  ..القضاء

 صـــعة رعيةشـــ وجوه عشـــرة من يظهر: قضـــاء غري من اإلطعام عليهما الذي أنّ  وترجيح
  :املطلوب على الداللة

                                                
 أن عنهما هللا رضي عمر ابن عن املروي والصحيح واملرضع، احلامل صيام ب ،310 ص 1ج الكربى، املدونة) 1(

 .تقضيان وال وتطعمان تفطران واملرضع احلامل
  . 164 ص 2ج عاشور البن والتنوير التحرير تفسري: راجع) 2(
  . بعدها وما 10/221و ،10/218 ، االستذكار) 3(
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  : األول الوجه
ٱڇچٱٱتعاىل قوله ٱٱٱڎڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱ  أنّ  على العلماء فجماهري.  چٱ

 وابن عباس ابن قول وهو منسوخة، وغري واملرضع واحلامل والعجوز الشيخ يف حمكمة اآلية هذه
 أنّ  يف صــرحية وهي. التابعني من ومجاعة وعكرمة جبري بن وســعيد وعطاء وجماهد وعائشــة عمر
ٱڇچٱ ومعىن القضـــــــاء، ال واإلطعام الفدية األربعة؛ هؤالء حكم  ومشـــــــقة جبهد يطيقونه چڌٱ

  .)2( الفدية عليهم فُجعلت م، ويضرّ  عليهم قّ شي أي مضّرة،
 وعلى واحلامل رضـــعوامل للكبري مثبتة)  اآلية أي(  هي: " عنهما هللا رضـــي عباس ابن قال

  " .. الصيام يطيقون الذين
ـــوم انك الذي الكبري هو: " اآلية معىن عن هللا رمحه املســـــيب بن ســـــعيد وقال  فكرب يصــ

  من مدّ  مسكني، امطع منهما واحد كل فعلى الصيام، عليها ليس اليت احلامل وهي عنه، وعجز
  ".رمضان ينقضي حىت يوم لكلّ  حنطة

 مث ذلك قبل صــــام وقد يطيقه كان فالرجل يطيقونه الذين أما: " هللا رمحه الســــّديّ  وقال
 أولئك فإن تصوم، أن تستطيع ال املرضع املرأة أو الطويل، املرض أو والعطش الوجع له يعرض
  .)3("مسكني إطعام يوم كلّ  مكان عليهم

ا رأى من حىت  واملرضــــع، املللح القضــــاء دون إلطعام الفدية حكم أثبت منســــوخة، أ
  .. وقتادة عكرمة مثل

ـــــ ــــــ ٱٱڇچٱ: بقوله ويطعما يفطرا أن الرخصة هلما والعجوز الشيخ كان: " هللا رمحه عكرمة قال ـ
ۀٱٱچٱٱ:اآلية ذه نسخت مث الرخصة هلم كانتف چٱٱٱٱڎڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎ

 الصـــوم، يطيقان كا ذاإ والعجوز الشـــيخ عن الرخصـــة فنســـخت چھہٱٱہٱٱہٱٱٱہ
 .وتطعما يفطرا أن واملرضع للحامل وبقيت

                                                
  .  184 ، البقرة سورة) 1(
 .219 ص 10ج االستذكار: انظر) 2(
 .بعدها وما 169 ص 3ج الرتكي، حتقيق الطربي تفسري من النقول هذه) 3(
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ڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱٱٱڇچٱ: قوله يف يقول ، قتادة مسعت: " حيىي بن مهام وقال ـ

 يطعما أن الصـــوم يطيقان ومها الكبرية والعجوز الكبري، للشـــيخ رخصـــة فيها كان:" چٱٱٱٱڎڎ
 إىل چڳٱٱٱڳٱچٱ: فقال بعدها اليت آلية ذلك نســخ مث ويفطرا، مســكيناً، يوم كل مكان
 الرخصـــة ويرجون يرون العلم أهل فكان اآلية هذه فنســـختها چٱٱڭۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭچٱ: قوله
 يوم كل عن ويطعما يفطرا أن الصــــوم يطيقا مل إذا ،الكبرية والعجوز الكبري، للشــــيخ ثبتتقد 

 .)1("ولدها على خشيت ما إذا وللمرضع بطنها، يف ما على خشيت إذا وللحبلى مسكيناً،
ـــــ  واملرضع، واحلامل والعجوز الشيخ يف أثبتها فإنه نسخها يف عباس ابن عن روي ما وحىت ـ

 هلما رخص الصــوم يطيقان ومها الكبرية، والعجوز الكبري، الشــيخ كان: " عنهما هللا رضــي قال
ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱچٱٱ:ذلك بعد ذلك نسخ مث ،مسكيناً  يوم لكل ويطعما شاءا، إن يفطرا أن

ٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱھہ ٱٱٱٱےٱٱۓٱ ٱ ــــــــيخ وثبـــــت چٱٱڭھٱٱھٱٱھٱٱےٱ  الكبري، للشـــ
  .  )2(اهـ"خافتا إذا واملرضع وللحبلى الصوم، يطيقان ال كا إذا الكبرية والعجوز

 اآلية، حتملتهماا لنســخ القول وعلى واملرضــع، احلامل دخلت اآلية حكام القول فعلى
  .القضاء ال اإلطعام  حكمهما أن فرتّجح
 يف هللا رمحه القرطيب يقول كما التخصـــيص هو لنســـخ الســـلف من كثري مقصـــود إنّ  بل
 يطلق ما فكثرياً  التخصـــــيص، مبعىن هناك النســـــخ يكون أن حيتمل: "اآلية هذه نســـــخ دعوى

  .)3(" مبعناه النسخ املتقدمون
له  أّن تفســــري ابن عباس هلذه اآلية تفســــري صــــحايبٍّ  :وما يزيد هذا الوجه نصــــاعة ونصــــاحة

ــــــــبب النُّزول، ومعروفٌ  تعّلقٌ  ـــــري آعند أهل احلديث وأهل علوم القر  بســـ ــــــري أن تفســــــ ن والتفســـــ

                                                
 .168 ص 3ج ، الطربي تفسري من النقالن) 1(
 وعزاه ،230 ص 4ج الســــــنن يف والبيهقي ،2318 برقم داود أبو وأخرجه ،167 ص 3ج الطربي تفســــــري) 2(

 .املنذر وابن محيد بن عبد إىل 177 ص 1ج املنثور الدر يف السيوطي
 .147 ص 3ج اآلية، هلذه القرطيب تفسري) 3(
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  .)1(تعّلق بسبب الّنزول له حكم الرفعالصحايب الذي له 
ــــ كما هو مقرر  ــــــ حىت لو عارض تفسريه تفسري صحايب آخر؛ ُقدِّم تفسريه على تفسري غريه ـ

ـــــ ــ  مكنأ فإن ،الصحابة من مجاعة قوالأ تعارضت نركشي رمحه هللا: "إ، قال الز عند أهل العلم ـ
: قال حيث بذلك رهبشّ   النيب ألنّ  رضي هللا عنهما، عباس ابن مدِّ قُ  ؛تعذر وإن ،فذاك اجلمع

 .)2()"التاويل علمه اللهم(

   :الثاين الوجه
 أخرج فقد القضـــــاء، دون اإلطعام أفطر إذا حكمهما جيعل واملرضـــــع احلامل حديث أنّ 

 رسول خيل علينا أغارت: "قال أنه عنه هللا رضي الكعيب مالك بن أنس عن وغريهم السنن أهل
: (  فقال صــــائم إين: فقلت) فكل ُاْدنُ : ( فقال يتغدَّى، فوجدته  هللا رســــول فأتيت  هللا

 الصــالة وشــطر الصــوم املســافر عن وضــع تعاىل هللا إنّ  الصــيام، أو الصــوم عن أحدثك ُاْدْ◌نُ 
ََّ  ِإنَّ : ( النســـائي عند رواية ويف. )3()الصـــيام أو الصـــوم املرضـــع أو احلامل وعن عَ  ا  َعنِ  َوضـــَ

َالةِ  َشْطرَ  اْلُمَساِفرِ  َياَم، الصَّ  ِإنَّ : (ماجة وابن ألمحد رواية ويف. )4() َواْلُمْرِضعِ  اْحلَاِملِ  َوَعنِ  َوالصِّ
 ََّ   .)5()الصَّْومَ  اْلُمْرِضعِ  َأوِ  َواْحلَاِملِ  اْلُمَساِفرِ  َوَعنِ  الصََّالِة، َشْطرَ  اْلُمَساِفرِ  َعنِ  َوَضعَ  َوَجلَّ  َعزَّ  ا

  مها أمرين املسافر عن وضع أنّه تعاىل هللا عن أخرب  النيب أنّ : احلديث من الداللة ووجه

                                                
، الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، للربهان 483، 467ص  2) راجع : االتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، ج1(

، مناهل العرفان يف علوم القرآن، 173ص  2، الربهان يف علوم القرآن، للزركشـــي، ج144ص  1األبناســـي، ج
، املقنع يف علوم احلديث 150ص  1عث احلثيث يف شرح اختصار علوم احلديث، ج، البا11ص  2للزرقاين، ج

، 41، املنهل الراوي يف خمتصـــر علم احلديث النبوي، البن مجاعة، ص 127ص  1لشـــراج الدين األنصـــاري، ج
، 281ص  1، توضـــــيح األفكار البن األمري الصـــــنعاين ج530ص  2النكت على ابن الصـــــالح البن حجر، ج

 .50الصالح، ص  مقدمة ابن
 .172ص  2) الربهان يف علوم القرآن، للزركشي، ج2(
خزمية  وابن األلباين، وحسنه ،2274 برقم والنسائي حسن، حديث:وقال له، واللفظ 715برقم الرتمذي أخرجه) 3(

 .وغريهم 5695برقم الكربى السنن يف والبيهقي ،2042 برقم
 .2596 برقم للنسائي، الكربى السنن) 4(
 .1667 برقم ماجة وابن ،20341 ،19069 برقم أمحد) 5(
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 أنه جند والتدقيق التأّمل وعند الصــوم، واملرضــع احلامل عن وضــع وأنّه الصــالة، وشــطر الصــوم
  إعادة وال بقضاء مطالبة بال اإلسقاط تعين عن وضع وعبارة ،)عن وضع( بعبارة عّرب:  

  ..إعادة وال مطالبة بال عنه أسقطه: الدين عنه وضع: الناس فقول ـ
ـــــ ـــــــ  أســـقط أي. )1(چگژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱکچٱ تعاىل هللا وقول ــ

 وال مشــــقات وال أغالل وال إصــــر فال والســــالم، الصــــالة عليه دينه يف كله ذلك عنهم وأبعد
  . السهل السمح احلنيف دينه يف وأسقطت رفعت قد كلها ثقال، تكاليف

ـــــ ـــــــ ـــ  يف منك ســـــلف الذي عنك حططنا أي.)2( چھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱچٱٱتعاىل وقوله ـ
  .)3(ومقاتل والضحاك وقتادة احلسن قال ما على اجلاهلية
ـــــ ـــ َُّ  َأظَلَّهُ  َعْنهُ  َوَضعَ  َأوْ  ُمْعِسًرا أَْنَظرَ  َمنْ : « مسلم صحيح يف كما  وقوله ـ . )4(»ِظلِّهِ  ِىف  ا

 .مطالبة بال كلياً  اإلسقاط عنه الوضع بينما املطالبة، جيل واإلنظار
ـــــ ـــــــ ََّ  ِإنَّ : ( عنه هللا رضـــي ُهَريـَْرةَ  َأِيب  حديث يف  وقوله ــ عَ  ا  ِبهِ  َحدََّثتْ  َما ُأمَِّيت  َعنْ  َوضـــَ
َها،  من مســتفيداً  الشــافعي اإلمام كالم البيهقي أورد وهلذا. )5() بِهِ  َتَكلَّمْ  َأوْ  تـَْعَمْلُه، ملَْ  َما أَنـُْفســَ

ـــرط ال مطلقاً  النكاح عقد من ب يف احلديث هذا  كانت وإن بت فالنكاح: "قال فيه، شـــ
 عن وضع وقد النفس حديث النية ألن:  هللا رمحه الشافعى قال التحليل، أحدمها نية أو نيتهما
  .)6(" أنفسهم به حدثوا ما الناس

ـــــ ـــــــ  عملوا ما اجلاهلية عن وضــع قد هللا إن: (قال أنه الدارمي ســنن يف  عنه جاء وكما ــ
  .. وحطّاً  مغفرة. )7()عملك فاستأنف

                                                
 . 157 األعراف، سورة) 1(
 .2 الشرح، سورة) 2(
 .563 ص 5ج للشوكاين، القدير فتح تفسري: راجع) 3(
 .7704 برقم صحيحه يف مسلم أخرجه) 4(
 .28 ص 19ج 73 برقم الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه) 5(
 .209 ص 7ج للبيهقي، الكربى السنن) 6(
 تفرد وقد مرسل أنه غري ثقات رجاله إسناده:  أسد سليم حسني حمققه وقال 4 ص 1ج 2 برقم سننه يف الدارمي) 7(
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ـــــ ى َماِلكٍ  ْبنَ  َكْعبَ  َأنَّ  البخاري صــحيح ويف ـــــــــ  َعْهدِ  ِيف  َعَلْيهِ  َلهُ  َديـًْنا َحْدَردٍ  َأِيب  اْبنَ  تـََقاضــَ
ولِ  ِجدِ  ِيف   هللاِ  َرســـُ َُما فَاْرتـََفَعتْ  اْلَمســـْ ُ َوا َعَها َحىتَّ  َأصـــْ ولُ  مسَِ   َفَخَرجَ  بـَْيِتهِ  ِيف  َوُهوَ   هللاِ  َرســـُ
ولُ  ِإلَْيِهَما فَ  َحىتَّ   هللاِ  َرســــُ ْجفَ  َكشــــَ َدى ُحْجَرتِهِ  ســــِ  قَالَ  َكْعبُ  َ  قَالَ  َماِلكٍ  ْبنَ  َكْعبَ  َوَ
 قَالَ  هللاِ  َرُسولَ  َ  فـََعْلتُ  َقدْ  َكْعبٌ  قَالَ  َديِْنكَ  ِمنْ  الشَّْطرَ  َضعِ  َأنْ  بَِيِدهِ  فََأَشارَ  هللاِ  َرُسولَ  َ  لَبـَّْيكَ 
  .الباقي الشطر أي.)1()فَاْقِضهِ  ُقمْ : ( هللاِ  َرُسولُ 

ـــــ  كل العوايل إىل يذهب كان: أنه عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عن وروي ــــــ
 .ذلك بعد له مطالبة دومنا. )2( منه عنه وضع يطيقه ال عمل يف عبداً  وجد فإذا سبت، يوم

ـــــ ــــــ َُّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  َأنَّ   عنهما هللا رضي عباس ابن خرب ويف ـ  َوِهيَ  زََنْت، َقدْ  ِمبَْجُنونَةٍ  ُأِيتَ  َعْنهُ  ا
َلى،  ُوِضعَ  َقدْ  اْلَقَلمَ  َأنَّ  بـََلَغكَ  َأَما: " عنه هللا رضي طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنُ  َعِليُّ  َلهُ  فـََقالَ  َرْمجََها، فََأرَادَ  ُحبـْ

  .)3("َيْستَـْيِقظَ  َحىتَّ  النَّائِمِ  َوَعنِ  يـَْعِقَل، َحىتَّ  الصَِّيبِّ  َوَعنِ  يُِفيَق، َحىتَّ  اْلَمْجُنونِ  َعنِ : َثالَثَةٍ  َعنْ 
نون مطالبة، بال اإلسقاط" عن وضع"  بعبارة أريد هذا كل ففي بفعل واجب  يطالب ال فا

ً، الشــرع يف بشــيء يطالب وال يؤاخذ ال والصــيب ،وال برتك حمرم  بقضــاء يطالب النائم إال وجو
 فيه النص جاء وقد كالصــالة، األمور بعض يف فيه الوارد النصّ  خلصــوص وذلك بنومه، فاته ما

  .)4() ذكرها إذا فليصلها صالة عن م من(  :   بقوله ستثنائه
 ذلك ضوء ويف دة،إعا وال مطالبة بال اإلسقاط الشرع استعمال يف" عن وضع"  معىن إذنْ 

 ولكن الصالة، وشطر الصوم املسافر عن وضع تعاىل هللا أن أخرب  النيب فنجد احلديث نقرأ
  شــطر: مطالبة دون إلســقاط عنه وضــعه والذي ســفره، من رجوعه بعد بقضــائه يطالب الصــوم

  .لقضاء املطالبة فيه لب فيه إسقاط ال ألنه عنه، وضع ملا تبعاً  كان الصوم ذكر وكأنّ  الصالة،

                                                
 . الدارمي بروايته

 .493 برقم شيبة أيب وابن ،15766 برقم وأمحد ،471 برقم البخاري) 1(
 .980 ص 2ج 1770 برقم املوطأ، يف مالك أخرجه) 2(
 .741 برقم اجلعد، ابن مسند) 3(
 حسني حمققه إسناده وصحح3086 برقم يعلى أيب مسند ،21 ص 13ج خزمية ابن ،6320 برقم البزار مسند) 4(

 .أسد سليم
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 على الدالالت عفأضـــ من وهي االقرتان، بداللة ملســـافر فاإلحلاق أصـــالة ذُكر لو وحىت
  .  واألصول الفقه أهل عند األحكام

ه ما بقضـــاء لبةاملطا إســـقاط يف ملســـافر واملرضـــع احلامل إحلاق: املراد يكون وعليه  أفطر
  بســبب ســافرامل عن الصــالة بشــطر املطالبة أســقطت كما والرضــاع، احلمل بســبب رمضــان من

 وال بقضـــاء ال املطالبة عن اإلســـقاط هو الشـــرع اســـتعمال يف" عن وضـــع"  معىن ألن الســـفر،
 .ذلك على دليل وال خاص، بدليل إال عادة

 :  الثالث الوجه
ا الصـــيام أحكام يف األصـــل أنّ  ۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱتعاىل قال وقد،  التيســـري على مبنية أ

 فالتيســــري) التيســــري جتلب املشــــقة( الشــــرعية القاعدة وأنّ  ،)1( چۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱ
دة الصائمني مشقة فوق واملرضع للحامل حاصلة واملشقة املشقة، عند جيلب  حاهلم، على وز

ماً  ليس احلمل ألن ، عليها القضــاء جياب يكون ال والتخفيف التخفيف، يقتضــي والتيســري  أ
ماً  أو واحد يوم الرضــــاعة وال معدودات،   يف مرتني أو مرة الرضــــاعة أو احلمل وال. معدودة أ

ا  يريد وهللا والعسر، املشقة دخال وإفتاء لتعسري قضاء لقضاء فالقول وعليه الزوجية، حيا
 .العسر يريد وال اليسر

 أنّ  وعكرمة وطاووس وجماهد وعطاء مالك بن وأنس عباس ابن عليه بىن مما األصـــل وهذا
 ابن عنهم نقل وقد. ويفتدي يفطر أن فله به مضـــّرة شـــقةمو  جبهد إال الصـــوم  يطق مل من كلّ 
م الرب عبد   مل من وكلّ  عليه، واجب فالصوم به؛ تضرّ  مشقة فال الصوم طاق من كلّ :" قالوا أ
ۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱ  هللا لقول ويفتدي يفطر أن فله به؛ مضــرة ومشــقة جبهد إال الصــوم يطق

 واملرضع، واحلامل، والعجوز، الكبري، الشيخ يف وذلك: قالوا )2( چۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋ
  العلماء من مجاعة هذا إىل ذهب. الولد على خوفاً  ومشــقة جبهد إال الصــيام، يطيقون ال الذين

                                                
 .185 البقرة، سورة) 1(
 .185 البقرة، سورة) 2(
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  .)1("وعكرمة وطاووس، وجماهد، وعطاء، رواية، يف عباس وابن مالك، بن أنس: منهم
  :الرابع الوجه

ا فيها فالغالب وترضع، حتمل وصارت تزوجت إذا املرأة أنّ  ا يف أبداً  طعتنق ال أ  عن حيا
م كل يف فهي احلالني، أحد   !..!تقضي؟ فمىت حامل، وإما مرضع إما السنة أ

ـــــ ا ــ ّ  العام، هذا رمضان رتفط أن هلا يرّخص حامًال، وكانت رمضان شهر عليها دخل إذا فإ
 ال وهي الثالث مضانر  فيأيت للرضاع، فتفطر مرضعاً، كانت املقبل العام من رمضان دخل فإذا
 فتفطر حامالً  كونت غالباً  الرابع العام من رمضـــــــان جاء فإذا للرضـــــــاع، فتفطر مرضـــــــعاً  تزال

 فإذا لرضــــاع،ل فتفطر الغالب يف مرضــــعاً  كانت والســــادس اخلامس رمضــــان أتى فإذا للحمل،
 العام من ضـــــانرم عليها فيأيت للحمل، فتفطر حامالً  كانت الســـــابع العام من رمضـــــان دخل
  عليها ويقبل نرمضـــا عليها يدخل وهكذا للرضـــاع، فيهما فتفطر مرضـــع وهي والتاســـع الثامن
  عليها يكون أن لزمها عليها؛ واجباً  القضاء كان فلو فتفطر، مرضعٌ  وإما حامل إما وهي اآلخر
ا أكثر، أو أقل أو ســنة صــيام   أو عاماً، عشــر ثينا أو ســنني، عشــر وترضــع حتمل الغالب يف أل

 شــــريعتنا تكون نأ يتصــــّور فهل كثري، املراضــــع احلوامل النســــاء يف وهذا عاماً، عشــــر مخســــة
 أقل أو أكثر أو ومي ثالمثائة أو يوم أربعمائة بقضــــــاء إلزامها إىل متشــــــوفة الســــــهلة الســــــمحة

ا!!. بقليل؟   .ريب بال ريعةالش يف بعيد هذا غالباً  عامني وترضع أشهر تسعة حتمل أل
 حيث صيام، من اعلين ما نقضي كيف: يقلن يسألننا األمهات من فكثري الواقع، هو وهذا

 وإما حلمل إما والتتابع يلالتوا على أفطر أننا بسبب القضاء من متكّنا وما عديدة سنني أفطر
  ..هراً ش عشر مخسة أو شهراً  عشر أثنا أو أشهر عشرة صوم علينا فصار لرضاعة،
 على الناس محل ذاوه لقضاء، مرها أن إال له سبيل فال عليها القضاء وجوب يرى فمن

 فال. عليه والفقه صولاأل أهل اتفق كما الشرع، يف حمال يطاق ال مبا والتكليف يطيقون، ال ما
  .يطيقون ال ما الناس محل جيوز

  .اهلاحل تصحيحاً  يوم، كل عن مسكنيٍ  طعامِ  لفدية نفتيها أن إال سبيل فال

                                                
 .218 – 217 ص 10ج الرب، عبد البن االستذكار) 1(
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  :اخلامس الوجه
 الرضاعة، أو ملاحل بسبب رمضان صيام من أفطرنه ما حكم عن يسألننا النساء من كثريٌ 

م عليهن تكاثرت وقد   .. القضاء أ
  ثالمثائة عليها كانف سنوات، عشر أصم فلم والرضاعة احلمل عليَّ  تواىل: إحداهن فتقول ـ

 .. يوم
ـــــ   عليها فكان. ماً عا عشر اثين املتتالية والرضاعة احلمل بسبب أفطرت: األخرى وتقول ــــــــ
  .. يوماً  وستون ثالمثائة

ـــــ  ومل رضــاعة،وال احلمل بســبب يل مرخص الفطر أن علمت حني أفطرت: الثالثة وتقول ـــــــــ
  حكم أعرف أن وأريد مجيعاً  فيها أفطرت عاماً  عشــــر مخســــة وإرضــــاعي ومحلي والديت تنقطع
  ..يوماً  ومخسون أربعمائة عليها فكان.حايل

ـــــ  ومل عشرة لثانيةا عمر يف الوالدة فبدأت عاماً  عشر أحد وعمرها تزوجت امرأة وأعرف ــــــــ
 شهراً  وعشرون ثالثة عليها فيكون واألربعني، اخلامسة بلغت حىت واإلرضاع الوالدة عن تتوقف

ماً  يقلّ  قد يوماً  وتسعني ستمائة مبجموع   ..؛؛!!عشرينو  تسعة الشهر كون الحتمال أ
 أية تســـــتطيعه ال مبا كلفناهن قد نكون أننا شـــــك فال لقضـــــاء؛ ألزمناهن لو وتلك هذه

لتايل منهن، واحدة  على واســــتطاعتهن نقدر بعدم العلم مع لقضــــاء إلزامهن على يرتتب و
  :املفاسد تلك من منها، أقل هو ما الشرع يدرءُ  اليت واملضار املفاسد من كثريٌ  وفعله امتثاله
ـــــ1 ـــ ا ـ  حمالة، ال االستمرار عن ستتوقف ولكن بعضها، تقضي رمبا نعم لقضاء، تلتزم لن أ

ٱالقرآن ويف تركه، يستطاع ال عما أحداً  ينهي أن وال فعله يستطاع ال مبا مر أن ألحد جيوز وال
ÌٱٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱٱٱیٱٱچٱ األمة أخيار طلب تعاىل وأجاب.. چٷۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈچٱ

ÒیٱٱÓ2()  فعلت قد(  تعاىل فقال.. ) 1( چ(.  
  حنّملهم أن لنا حيق فهل به؛ هلم طاقة ال ما حيّملهم ال أنْ  عباده رحم ربنا هللا كان فإنْ 

                                                
 .286 البقرة، سورة) 1(
 .345 برقم مسلم صحيح يف وأصله األلباين، وصححه 2992 برقم السنن يف الرتمذي) 2(
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  !!.. حنن؟
ـــــ2 ــــــ  وهذا حلنيف،ا السمح وهو الشرع، بقساوة أنفسهن يف شعوراً  سيجدن منهن الكثري ـ
 أنه شــك وال الشــرع، إىل وإســاءة الدين يف تنفري وهو كبرية، وأكرب الرتك ذنب من بكثري أخطر
  ..الصوم عدم من أعظم

ـــــ3 ـــ  حيلة إىل ستلجأ والرضاعة احلمل بسبب أفطرت إذا عليها أن يسمعن حني غريهن أنّ  ـ
  على الشــــرع حثّ  وقد العظيمة، املفاســــد من وهذا محلني، أو محل بعد إيقافه أو احلمل عدم

ت يف يقول تعاىل وهللا األمة إلكثار فيه والتكاثر إليه والســـعي الولد طلب ڤٱٱچٱ الصـــيام آ
ً  األمة يف والتكاثر التوالد إىل يدعو  والرســول. )1( چٱٱڄڤٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦ  حا

 .)2(»األمم بكم مكاثر فإىن الولود الودود تزوجوا: « يقول والسالم الصالة عليه لنا
ـــــ4 ـــــــ ا ـ  إىل حيتاج لذيا وليدها إرضــاع عن االمتناع إىل فتلجأ القضــاء عدم من ســتخاف أ

 الضــرورية، الرضــاعة حىت ارمب بل الكاملة الرضــاعة ثديها من إال االغتذاء يف له حيلة وال لبنها
 شــرع فإمنا ،وانقلب الشــرع مقصــود فانعكس ولدها، على ختاف أن بدل صــيامها على فتخاف

 وجوب فرفع لصــوم،ا بســبب وضــياعه تضــرره على وخوفاً  والرضــيع، اجلنني حلق هلا الرخصــة هللا
 در املرأة علونجي وهؤالء رضـــيعها، أجل من املرضـــع وعن جنينها أجل من احلامل عن الصـــوم

  يف املضـــرة تفدخل املطلوب، وانقلب املقصـــود فانعكس الصـــوم، ألجل والرضـــيع اجلنني حق
  .  واألنفس الدين

ـــــ5  أو ولدها على خافت وإنْ  الفطر يف الشديد احلرج ستجد املرضع أو احلامل املرأة أن ـــــــ
 قضـــينا قد فنكون القضـــاء، مشـــقة من عليها يرتتب ملا الرخصـــة وتكره لتأمثّ، فتشـــعر نفســـها،
  كذلك ،)3(عزائمه تؤيت كما رخصـــــه تؤتى أنْ  وعال جلّ  وحمبوبه هللا، حمبوب يناقض مبا وأفتينا

                                                
 .187 البقرة، سورة) 1(
 .األلباين وصححه ،3227 برقم والنسائي ،2052 برقم داود أبو أخرجه) 2(
 برقم مســـنده يف أمحد اإلمام أخرجه)  معصـــيته تؤتى أن يكره كما رخصـــه تؤتى أن حيب هللا إن: (  احلديث ويف) 3(

ؤوط، إسناده وصحح ،5866  حيب كما رخصه تؤتى أن حيب هللا إن(  بلفظ وغريه حبان ابن صحيح ويف األر
 .354، 3568 برقم) عزائمه تؤتى أن
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ھٱٱھٱٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱٱچٱٱيقول تعاىل وهللا عنه منفي واحلرج الدين، يف احلرج أدخلنا قد نكون

  .)1( چٱٱۓےٱٱۓ
 قولٍ  وجود مع الفطر، معصـــية من شـــراً  وأخطر ضـــرراً  أعظم كانت رمبا املفاســـد هذه كلّ 
 األخذ واألرجح وىلاأل فكان وقوته، بل صحته على يدلّ  ما الشرع من له القضاء دون لإلطعام

  .به
   :السادس الوجه

  يستقيم فهل لرخصة،ا سبب قيام مع عليها القضاء إجياب مع يستقيم ال الفقهي املنطق أنّ 
ا بسبب احلامل على واجباً  ليس رمضان شهر صيام يكون أنْ  فقهاً   املرضع وعلى مًال،حا كو

ا بســبب   من الذي لســببوا القضــاء؟ املرضــع وعلى القضــاء احلامل على جيب مث مرضــعاً  كو
ص أجله  مر كيف حبال، فقهاً  ميســــتقي ال فهذا لقضــــاء؟ إلزامها عند قائم األداء يف هلا رُخِّ

ها مهما ألننا مرضــع، أو حامل وهي لقضــاء املرضــع أو احلامل  ســبب فســيكون قضــاءل أمر
  . مرضعاً  أو حامالً  دامت ما فيها قائماً  الرخصة

  :  السابع الوجه
 أفطر، إذا املريض حكم وأعطومها املرضى، من واملرضع احلامل جعلوا الفقه أئمة بعض أنّ 

  ..القضاء وهو
 يف عنهما هللا رضــــي عمر بن هللا عبد عن بلغه ما نقل أن بعد هللا رمحه مالك اإلمام فهذا

 عليها يرون العلم وأهل: " قال.." مســــــكيناً  يوم كل مكان وتطعم تفطر: " قال وأنه احلامل
  ويرون چٱٱڇڄٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇچٱٱ: هللا قال كما القضـــــــاء

 .)2("ولدها على اخلوف مع األمراض من مرضاً  ذلك
 هي احلامل ألن: فقال واملرضــــع؟ احلامل بني الفرق ما: القاســــم ابن ســــأله ملا املدونة ويف

                                                
 . 78 احلج، سورة) 1(
 .685 برقم ،407 ص 2ج مالك، موطأ) 2(
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  .)1(اهـ"مبريضة ليست واملرضع مريضة،
  .مرضٌ  احلمل أن يرى فهو
  األمراض، من مرضٌ  عند والرضاع احلمل: " قال عنهما هللا رمحه األوزاعي اإلمام سئل وملا
  .)2("عليهما إطعام وال تقضيان

 وعليهما أفطر أنفســـهما على واملرضـــع احلامل خافت فإن: " املهذب يف الشـــريازي وقال
ما الكفارة، وند القضاء  الكفارة دون القضاء عليهما فوجب أنفسهما على للخوف أفطر أل

  .)3(" كاملريض
  ..األمراض من مرضٌ  والرضاع احلمل أن يرون وغريهم فهؤالء
 احلمل فإنّ  والواقع، للحقيقة مناقض هو بل ،صــــحيح غري مرضــــاً  والرضــــاع احلمل وجعل
 عدم أنّ  والواقع للحقيقة املطابق والصــــحيح األزواج، من كثري يتمناها صــــحة حالة والرضــــاع

 نســاؤهم حتمل مل ممن فكم والرضــاع، احلمل وليس املرض، هو الرضــاع وعدم املرض هو احلمل
 إىل بلد من حلملا عدم وعالج احلمل طلب يف يهاجرون األطباء على يرتددون العالج يطلبون

 حصوله سبيل يف ينفقون ويورك،ني إىل لندن إىل برلني إىل َعمَّان إىل القاهرة إىل اخلرطوم من ،بلد
 احلمل يطلب فكيف! !ذلك غري أو االصطناعي اللقاح أو األنبوب بطريق ولو والنفيس، الغايل
  ومبا وّمهه جهدهو  مباله املرض يطلب األرض يف عاقل فهل!. ؟ مرضـــاً  ويكون الطرق هذه بكل
  !!. ونفيس؟؟ غالٍ  هو

  .مرضاً  وليس وصحة عافية احلمل أن فثبت
 اإلرضــــاع سولي املرض من نوع وليدها إرضــــاع من األم متكن وعدم اللنب جفاف كذلك

  !!. املرض هو أمه لنب من الوليد واغتذاء للنب الضرع وامتالء
 حكم ُجيعل أن جيوز فال والواقع، للحقيقة مناقضٌ  مرضـــــاً  والرضـــــاع احلمل فجعل: وعليه

                                                
  املســالك تبيني ،722 ص 1ج للدردير الصــغري الشــرح: وانظر. 310 ص 1ج ســحنون، برواية الكربى املدونة) 1(

 .317ـ316 ص 1ج الرسالة، على زروق شرح ،178-177 ص 2ج
 .14650 رقم فقرة 222 ص 10ج الرب عبد البن االستذكار) 2(
موع شرح مع للشريازي املهذب) 3(  .267 ص 6ج ا
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  .واملرضع احلامل حكم هو املريض
 .فهوضع وهنه ن وقد واملرضع احلامل على القضاء ملوجيب حجة أقوى وهذا

ــــــــاع احلمل على َحَكمَ  من أنّ  ويظهر  بعض عليها رتظه احلامل ألنّ  مرٌض؛ أنه والرضـــ
  مريضاً، لشخصا جيعل ال املرض أعراض بعض ظهور ولكن املرض، عراض الشبيهة األعراض

  الصــــداع أنّ  راضألم املعرفة وأهل األطباء عند ومعروف املرض، هو ليس املرض عرض ألن
 العرض سبب نع نبحث فحني ، الغثيان وكذلك سببه، عن فيبحثون مرضاً، وليس عرض مثالً 
 والشـــيخوخة فاحلمل: يهوعل والشـــيخوخة، الكرب جنده ورمبا احلمل جنده ورمبا املرض جنده فرمبا
 ليسا والشيخوخة حلملا أنّ  فدلّ  األعراض، إظهار يف املرض قسيم مها وإمنا األمراض، من ليسا
 .حكمه يعطى ال الشيء حقيقة جانف وما احلقيقة، يف مرضاً 

 :  الثامن الوجه
ڃٱٱچٱ تعاىل قال كما وهن، على وهناً  كونه: مها بصـــفتني، احلمل وصـــف تعاىل هللا أنّ 

 ،)2( چٱٱڀپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱٱڀچٱٱٱٱٱٱتعاىل قال كما كرهاً  وكونه.. )1( چچٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱ
 القضــاء، فرضــه الذي املريض يف يغلبان هل ويغلبان، يكثران أين الوصــفني هذين عن حبثنا ولو
ما جند. الفدية؟ فرضــــهما الََّذْينِ  والعجوز الكبري على يغلبان أم  الكبري على يغلبان وصــــفان أ

  :يلي ما على ذلك وبيان والعجوز،
 عليه زكر سيد قول يف كماچڃٱٱچٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱ تعاىل بقوله احلمل وصف: أوالً 
ٱچٱ الســـــــالم ڱٱٱچٱٱقوله معىن يف وهو.. )3( چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱ

ٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱ ٱ ٱٱ ــــــف فالوهن. )4( چڱٱٱںٱٱںٱٱ  عليه يكون الذي العيتّ  الكرب ألحوال وصــ
 حتمل على الطاقة وقلة واملشـــــقة واجلهد واخلور الضـــــعف وهو العجوز، واملرأة الفاين الشـــــيخ

                                                
 .14 لقمان، سورة) 1(
  .15) سورة األحقاف، 2(
 . 4 مرمي، سورة) 3(
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  البطن، يف اجلنني ثقل من التعب يقارنه إذ" املرأة، محل تعرتي اليت هي األحوال وهذه شــــيٍء،
 احلمل زمن متداد يتزايد الضعف ذلك يزال وال اجلنني، تغذية إىل دمها انعكاس من والضعف

  .)1(" وهن على وهن أنه جرم فال
 من يقيناً  زادين الوجه هذا عليه عرضــــت ملا بلد فقهاء من الشــــيوخ أحد أنّ !! والعجيب

  من احلامل ووهن لكبريا من العظم وهن بني العالقة نّ  والعجوز، لكبري احلامل إحلاق صــحة
ـــــ الكرب أن كما العظام، هشــــــاشــــــة احلوامل ألكثر يســــــبب احلمل أنّ  احلمل،  بلغ ملن ببيسـ

  .العظام هشاشة الشيخوخة
 ،)2(أضـراسـه سـقوط أنه السـالم عليه زكر سـيد من العظم وهن معىن يف قتادة قاله وفيما
نّ  يفقدن احلوامل أكثر أن مشاهدٌ  ومعروف   .محل بكل وأضراسهنّ  أسنا

  .وحقيقته الوهن مدلول يف وتوافقا بينهما الشّبه فتأّكد 
م اآليتني، نيهات يف الوهن ملعىن التفســري أئمة من أربعني قول إىل رجعت وقد هذا؛  فوجد

 يذكر ومل الطاقة، ةوقلّ  القوة ونقصــــان والرقة واخلور واملشــــقة الضــــعف: الوهن معىن جعلوا قد
ــــــعيد عباس، ابن: هؤالء ومن املرض، هو الوهن ن أحدهم   ومقاتل، اهد،وجم جبري، بن وسـ
ـــوكاين،و  والطرباين، والبغوي، كثري، وابن والقرطيب، والطربي، وعطاء، وقتادة،   والقامسي، الشــــ

ــــاوي، عاشــــــــور، وابن حيان، وأبو والرازي، ــــــمعاين، والبيضــــ ـــــري، والســ   عادل، ابنو  والزخمشـــ
 واخلطيب، اجلزائري،و  والشـــنقيطي، والنّحاس، اجلوزي، وابن واآللوســـي، والنســـفي، واملاوردي،
  اخلازن،و  والثعاليب، كيســان، وابن احلليب، والســمني الكليب، جزي وابن عطية، وابن والزحيلي،
ــــــابوري، والواحدي واملراغي، ـــــــعراوي، النيســـــ ــــــيوطي واجلالل احمللي، واجلالل والشــــ   يف الســـــ
  .املرض وه الوهن ن منهم واحد يذكر مل مفسراً  أربعون فهؤالء..!!!. اجلاللني
  والعجوز، لشــــيخا إىل أقرب احلامل حال جيعل وهنٍ  على وهنٌ  نه احلمل فوصــــف: إَذنْ 

 .القضاء ال واإلطعام الفدية رمضان يف أفطرا إذا والعجوز الشيخ وحكم
 وقته وهب ممن للطاعة احملبني األخيار شــيوخنا من رأيت ولقد مرضــاً، الشــيخوخة وليســت

 والعلمي، الدعوي عمله ممارس وهو رمضـان يف يفطر َمنْ  والدين الدعوة خدمة يف وماله وعلمه
                                                

 . 103 ص 21ج عاشور، البن والتنوير، التحرير تفسري راجع) 1(
 .األضراس سقوط اشتكى: قتادة قال ،218 ص 5ج البغوي تفسري) 2(
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  والعالقـــات العلميـــة التكليفـــات عن يتـــأخر وال فتوى، هيئـــة وال علم جملس عن يغيـــب ال
 يشــــكون وال عتياً، العمر من بلغوا م رمضــــان يف يفطرون رأيتهم ذلك كل مع االجتماعية،

  .واخلامتة العاقبة حسن وهلم لنا هللا نسأل علمنا، فيما مرضاً 
 من الكلّ  يف ملا جوزالع واملرأة الكبري لشــــيخ يلحقا أن واملرضــــع احلامل حقّ  أن فرتّجح

  .  الوْهن
  :چڀڀٱٱٱپپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱچٱ تعاىل قوله يف لُكره احلمل وصف: نياً 

 أن: عندهم ملعىنوا املفســرين، عن جاء ما على الوهن، مع ويتطابق يتوافق وصــف والُكره
ة عليها ضــيفتم تكلفها، أن غري من احلامل حتتملها اليت املشــقة هو لضــمّ  الُكره  املشــاق مبعا

  على وقفت وقد. يةالرعا وأكيد العناية مزيد لألم يوجب مما الولد ألجل الشــــــدائد ومقاســــــاة
 وصف الذي الُكره أن رذك منهم واحداً  أجد مل تفسرياً، عشرين على يربو مما اآلية هذه تفسري

  زمنني، وابن اهد،وجم والطربي، وقتادة، واحلســـن، مقاتل،: وهم املرض، هو والوضـــع احلمل به
 اللباب، يف عادل ابنو  والبيضاوي، جزي، وابن عاشور، وابن والقامسي، والشوكاين، والقرطيب،
 الســـعود، وأبو لبيان،ا أضـــواء يف والشـــنقيطي املعاين، روح يف واآللوســـي النكت، يف واملاوردي
  . لنياجلال يف واحمللي والسيوطي، كثري، وابن والزحيلي، واملراغي، والرازي،

ـــــرون األربعة األئمة هؤالء فاتفق  وما والتعب ملشــــــقةا يعين الُكره أنّ  على وغريهم والعشـ
ة من عليها يرتتب   .واملقاساة املعا

ـــّورها والوالدة احلمل يف الُكره وحقيقة  األدب يف ورد ماك ماعنه هللا رضــــي عمر ابن يصـ
  : يقول ظهره وراء أمه لمح لبيت يطوف ميانياً  رجالً  عمر ابن شهد أنه بردة أيب خرب من املفرد

ا أذعرت إن   املذلل بعريها هلا إين        أذعر مل ركا
  .)1(" واحدة بزفرة وال ال: "قال جزيتها؟ أتراين! عمر ابن : قال مث

 القرآن يصور: "قائالً  هللا رمحه قطب سيد األستاذ والوضع احلمل يف هالُكر  حالة يصّور كما
  من إحسانٌ  أبداً  جيزيها ال واليت األمومة، ا تتقدم اليت الواهبة الكرمية النبيلة التضحية تلك هنا

                                                
 .هللا رمحه األلباين الشيخ وصححه ،18 ص 1ج ، املفرد األدب يف البخاري) 1(
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ّ  بوصية القيام أحسنوا مهما األوالد ڀٱٱٱٱڀپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱٱڀچٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ: الوالدين يف ا

ٱ:والكالل والضىن واجلهد العناء جيسم يكاد وجرسها األلفاظ وتركيب.. چٺڀٱٱٺٱٱٺ
ٱٱٱٱپٱٱٱڀچٱ ٱٱ ا.. چٱٱڀپٱٱپٱٱپٱ  جبهد، ويتنفس بعبء ينوء مكروب جمهد آهة لكأ

ا! ألنفاس ويلهث ـــورة إ مه، أواخر يف وخباصــــة احلمل صـ ـــورة أ ! وآالمه وطلقه الوضــــع وصـ
 صــورة يف ونبلها التضــحية جســامة عن احلمل عملية يف لنا يكشــف به فإذا األجنة علم ويتقدم
  .. مؤثرة حسية

  مزودة وهي. الرحم جبدار لاللتصــــــاق تســــــعى املنوية خللية تلقيحها مبجرد البويضــــــة إن
كله به تلتصــق الذي الرحم جدار متزق. أكالة خباصــية  حيث ، موضــعها إىل األم دم فيتوارد و
 خالصـات من جسـمها يف ما بكل الغين األم دم من بركة يف دائما امللقحة البويضـة هذه تسـبح

 واألم. احلياة ملادة االمتصاص دائمة. الرحم جلدار األكالن دائمة وهي. وتنمو به لتحيا ومتتصه
ضــم وتشــرب كل املســكينة  الشــرهة البويضــة هلذه غنياً  نقياً  دماً  كله هذا لتصــب ومتتص، و

 إىل فتفتقر األم دم من للجري امتصــــاصــــه يشــــتد اجلنني عظام تكوين فرتة ويف! األكول النهمة
ا ذلك. اجلري   من قليل كله وهذا! الصــغري هذا هيكل به ليقوم الدم يف عظامها حملول تعطي أ
 الفطرة وجه يف تقف ال كلها اهلائلة آالمها ولكن ممزقة، شــاقة، عملية وهو ، الوضــع مث! كثري
  بينما.. ومتتد تعيش، جديدة نبتة احلياة ومنح للفطرة، التلبية مثرة. الثمرة حالوة األم تنســي وال
ـــــارة األم تعطي حيث. والرعاية الرضــــــاع مث! ومتوت تذوي هي  اللنب، يف وعظمها حلمها عصـ

ا قلبها وعصارة   .)1( اهـ"الرعاية يف وأعصا
 اجلهد من يعانيه وما عبوالت املشقة من الشيخوخة بلغ من يالقيه ما كثرياً  يشبه: إذنْ  فهذا
  .والعجوز لكبري إحلاقهما األليق فكان لكربه، والضعف
 كما واإلطعام الفدية حكمها جعل ومن القضاء عليها فرض من بني اخلالف سبب أنّ  ومبا

 املريض، وبني الصوم جيهده الذي بني شبههما تردد: " هللا رمحه احلفيد رشد ابن القاضي يقول
 عليهما قال الصوم جيهده لذي شبههما ومن فقط، القضاء عليهما قال ملريض شبههما فمن

                                                
 3262 ص 6ج قطب، سيد القرآن، ظالل يف) 1(
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 فقد .)1(" چڎڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎچٱٱاآليةٱٱقرأ من قراءة بدليل فقط اإلطعام
مها  احلمل ن احلامل حبال اخلبري العليم تعاىل هللا وصـــف بدليل الصـــوم جيهده مبن أشـــبه وجد

  . واحلمد املطلوب فثبت وهن؛ على وهنٌ 
  :  التاسع الوجه

 قول هو رمضــــان، يف أفطر إذا واملرضــــع للحامل القضــــاء لزوم وعدم إلطعام القول أنّ 
 جبري، بن وســـــعيد ،املســـــيب بن ســـــعيد: قول فهو. تعاىل هللا رمحهم التابعني من الفتوى أئمة

 والســـّدي، لنخعي،ا وإبراهيم وجماهد، وعطاء، وعكرمة، وطاووس، حممد، بن والقاســـم وقتادة،
 ..عليهم تعاىل هللا رمحة راهويه بن وإسحاق
ـــــ ڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱچٱ اآلية معىن يف قال فقد هللا رمحه املســيب بن ســعيد أما ـــــــــ

  عليها ليس اليت احلامل وهي عنه، وعجز فكرب يصوم كان الذي الكبري هو: " چڎڌٱٱڎ
  .)2("رمضان ينقضي حىت يوم لكلّ  حنطة من مدّ  مسكني، طعام منهما واحد كل فعلى الصيام،
ـــــ ـــــــ  يطيقه كان فالرجل يطيقونه الذين أما: " اآلية معىن يف قال فقد هللا رمحه الســّديّ  وأما ـ

  تستطيع ال املرضع املرأة أو الطويل، املرض أو والعطش الوجع له يعرض مث ذلك قبل صام وقد
  .)3(" مسكني إطعام يوم كلّ  مكان عليهم أولئك فإن تصوم، أن

ـــــ ـــــــ ـــــــ ــة يف قــال فقــد هللا رمحــه عكرمــة وأمــا ــــ ٱچٱ اآلي ٱ ٱ ٱ ڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱٱڇٱٱڍٱ

  يف الطربي جوأخر .. )4("والعجوز والشـــــــيخ واملرضـــــــع احلبلى يف اآلية هذه نزلت":چڎڎ
ـــــريه ڇٱٱچٱ: بقوله ويطعما ايفطر  أن الرخصــــــة هلما والعجوز الشــــــيخ كان:"قال أنه عنه تفسـ

ۀٱٱہٱٱچٱٱ:اآلية ذه نسخت مث الرخصة هلم فكانت چڎڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎ

 وبقيت الصــوم، يطيقان كا إذا والعجوز الشــيخ عن الرخصــة فنســخت چٱٱھہٱٱہٱٱٱہ

                                                
تهد بداية) 1(  .176 ص 2ج رشد، البن ا
 .413 ص 4ج حزم، البن احمللى ، 169 ص 3ج الرتكي، حتقيق الطربي تفسري: انظر) 2(
 .بعدها وما 169 ص 3ج الرتكي، حتقيق الطربي تفسري) 3(
ر احمللى) 4(  .412 ص 4ج ، آل
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  .)1(اهـ"وتطعما يفطرا أن واملرضع للحامل
 ختاف اليت واملرضع شهرها يف اليت احلامل تفطر: " قال فقد هللا رمحه جبري بن سعيد وأما ــــــ
  . )2("عليهما قضاء وال مسكيناً  يوم كل منهما واحدة كل وتطعمان تفطران ولدها، على

ـــــ ــ   تستطيعا مل إنْ : " قال أنه الرزاق عبد مصنف يف جاء فقد هللا رمحه حممد بن القاسم وأما ـ
  .)3("فلتطعما الصيام

ـــــ ــــــ  اليت املرضع وتفطر ولدها على ختاف اليت احلامل تفطر: " قال فقد هللا رمحه قتادة وأما ـ
  .)4("عليهما قضاء وال ، مسكيناً  يوم كل منهما واحدة كل وتطعم ولدها، على ختاف
ـــ : احلامل يف قال أنه تعاىل هللا محهمار  الرزاق عبد مصنف يف جاء فقد النخعي براهيمإ وأما ـ

 .)5("صاع نصف وتطعم تفطر" 
ـــــ ـــــــ  أنْ  واملرضع احلامل يف إليه أذهب والذي: " قال فقد هللا رمحه راهويه بن إسحاق وأما ـ

 .)6("عمر وابن عباس البن عاً اتبا عليهما، قضاء وال ويطعما، ايفطر 
: " االستذكار يف الرب عبد ابن احلافظ قال فقد هللا، رمحهم وجماهد، وعطاء، طاووس، وأما ـ
 جبهد إال الصوم يطق مل من وكلّ  عليه، واجب فالصوم به؛ تضرّ  مشقة فال الصوم طاق من كلّ 

ــــرة ومشــــــقة ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱچٱ هللا لقول ويفتدي يفطر أن فله به؛ مضــ

 يطيقون ال الذين واملرضـــــع، واحلامل، والعجوز، الكبري، الشـــــيخ يف وذلك: قالوا )7(چۋ
 بن أنس: منهم العلماء من مجاعة هذا إىل ذهب. الولد على خوفاً  ومشـــــقة جبهد إال الصـــــيام

                                                
 .176 ص سخه يف اجلوزي ابن وذكره ،168 ص 3ج الطربي تفسري) 1(
 . نفسه7555 برقم 216 ص 4ج الرزاق عبد مصنف) 2(
 الرب عبد البن واالســتذكار ،411 ص 4ج حزم، البن واحمللى ،7555 برقم 216 ص 4ج الرزاق عبد مصــنف) 3(

 .14646 فقرة 221 ص 10ج
 .7556 برقم 216 ص 4ج الرزاق عبد مصنف) 4(
 .7562 برقم 218 ص 4ج الرزاق، عبد مصنف) 5(
 .14647 رقم فقرة 222 ص 10ج الرب، عبد البن االستذكار) 6(
 .185 البقرة، سورة) 7(
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  .)1(اهـ"وعكرمة وطاووس، وجماهد، وعطاء، رواية، يف عباس وابن مالك،
ـــــــر أحد فهؤالء   يف الفتوى مةأئ وهم العاملَون، وفقههم علمهم بنور يهتدي كوكباً  عشـــ

  نذهب َمنْ  قول إىلف واملرضـــــــع، للحامل القضـــــــاء دون اإلطعام مذهب مجيعاً  أيّدوا التابعني،
 .عليهم تعاىل هللا رمحة!! هم؟ وهم بعدهم

  : العاشر الوجه
 وكان ،هماعن اشــــــتهرقد و  الصــــــحابة، يف عنهم هللا رضــــــي عمر وابن عباس ابن قول أنه

ــــحابة  قول فكان هلما، خمالفته أو عليهما، إنكاره منهم واحد عن يرد فلم ُكثراً  حينئذٍ  الصــــ
ــــحاب   من هلما خمالف وال: " قوهلما ذكر أن بعد قدامة ابن قال وقد ،اهلم خمالف ال ينيصـــــ

ــــحابة ــــحابة؛ قول من زلةواملنْ  الدرجة ذه كان وما منهم، اإلمجاع منزلة لزَّ فينَـ . )2("الصــ   الصــ
  .وأقوى أرجح أنه الشك
 صحيحة نهع الرواية وأكثر ذلك، عنه ثبت فقد ،عنهما هللا رضي عباس ابن أما: 

 أمة له كانت أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن جبري بن سعيد عن الدارقطين، سنن ففي ــ
 .. )3("تقضي وال وتطعم يعين تفطر أن عباس بنا فأمرها فأجهضت ترضع

ـــــ  احلامل: "قال عنهما هللا رضــي عباس ابن عن جبري بن ســعيد عن العالية املطالب ويف ـــــــــ
، خافتا إذا واملرضع   . )4("عليهما قضاء وال وأطعمتا، أفطر
ـــــ ـــــــ ڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱچٱ عباس ابن عن جبري بن ســـعيد عن داود أيب ســـنن ويف ــ

 يفطرا أن الصــيام يطيقان ومها الكبرية واملرأة الكبري للشــيخ رخصــة كانت قال چڎڌٱٱڎ
  أوالدمها على يعىن داود أبو قال - خافتا إذا واملرضــع واحلبلى مســكيناً  يوم كل مكان ويطعما

  .. )5("وأطعمتا أفطر -

                                                
 .218 – 217 ص 10ج الرب، عبد البن االستذكار) 1(
 .81 ص 3ج قدامة، البن املغين) 2(
 .صحيح هذا: قال وصححه 207 ص 2ج سننه يف الدراقطين) 3(
 .حسن إسناده: وقال ،1047 برقم 103 ص 6ج حجر، البن العالية املطالب) 4(
  ،2320 رقم حديث داود أيب سنن) 5(
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ـــــ ــــــ ڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱچَعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجَبري، بن َسِعيد َعن عزرة، َعن البزار مسند ويف ـ

 الصـــيام يطيقان ومها الكبرية واملرأة الكبري للشـــيخ رخصـــة كانت:  قال چڎڌٱٱٱڌٱٱڎ
ما وأثبت نسخت مثَُّ  ، مسكيًنا يوم كل مكان ويطعما يفطرا أن  يفطرا أن الصيام يطيقا مل إذا أ

 له ولد ألم يقول عباس ابن وَكان خافتا، إذا واملرضـــع واحلبلى مســـكيًنا يوم كل مكان ويطعما
  .. )1("عليك قضاء والَ  الفداء، فعليك تطيقه ال اليت مبنزلة أنت:  حبلى

ـــــ  على واملرضع نفسها، على احلامل خافت إذا:"قال أنه تفسريه يف بسنده الطربي وأخرج ـــ
  .. )2("صوماً  يقضيان وال مسكيناً  يوم كل مكان ويطعمان يفطران: قال رمضان، يف ولدها

ـــــ ـــ  أن عليك يطيقه، ال الذي مبنزلة أنت: "فقال مرضعاً، أو حامالً  له ولد أم رأى أنه: وفيه ـ
  .. )3(" عليك قضاء وال مسكيناً، يوم كل مكان تطعمي
ــ  مبنزلة أنت مرضع أو حبلى له ولد ألم قال عباس، ابن أن لنا ذكر: قال قتادة، عن: وفيه ـ
  .. )4( نفسها على خافت إذا هذا". عليك صوم وال الفداء، عليك يطيقونه، ال الذين

ـــــ ڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱچٱٱٱٱ: قوله يف ، عباس ابن عن طلحة، أيب بن علي عن: أيضاً  وفيه ـــــــ

 يوم كل ويطعم ، يفطر أن فله جهد على إال الصــــوم يطق مل من يقول چڎڌٱٱٱڌٱٱڎ
  .. )5("دائم سقم به والذي الكبري والشيخ واملرضع، واحلامل، ، مسكيناً 
ـــــ ـــ   الذي الكبري والشيخ واملرضع، احلامل،: قال عباس، ابن عن عكرمة، عن: كذلك وفيه ـ

ڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱچٱ: قرأ مث. مسكيناً  يوم كل عن ويطعمون رمضان، يف يفطرون الصوم يستطيع ال

  .. )6(چڎڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎ

                                                
 .اإلسناد هذا من أحسن سناد اللفظ ذا يـُْرَوى نعلُمهُ  الَ  احلديث وهذا:وقال ،4996 رقم حديث البزار مسند) 1(
 .170 ص 3ج الطربي تفسري) 2(
 .نفسه الطربي تفسري) 3(
 .171 ص 3ج الطربي تفسري) 4(
 .176 ص 3ج الطربي تفسري) 5(
 .نفسه الطربي) 6(
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ـــــ ـــــــ ـــــ   يطيقون الذين وعلى واحلامل، واملرضــــــع، للكبري، مثبتة هي: "قال أنه أيضــــــاً  وفيه ـ
 .)1("الصيام

ـــــ ـــــــ  املريض،: رمضـــان شـــهر يف الفطر هلم مخســـةٌ : " عنهما هللا رضـــي عباس ابن قاله ومما ــ
 واملرضع، احلامل،: عليهم قضاء وال الفدية عليهم فثالثةٌ . والكبري واملرضع، واحلامل، واملسافر،

  .)2("والكبري
 صــراحة ينصّ  نهماع هللا رضــي عباس ابن الصــحابة فقيه القرآن وترمجان األمة حرب هو فها

  .عليهما قضاء ال ماوأ اإلطعام عليهما واملرضع احلامل أنّ  ورواية ومرة موضع من أكثر ويف
 صحيحة عنه الرواية وأكثر ذلك، عنه ثبت أيضاً  عنهما هللا رضي عمر وابن: 
ـــــ ــــــ  عن سئل: عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه حيىي، بن حيىي برواية موطأ ففي ـ

 يوم كل مكان وتطعم تفطر: " قال الصـــيام، عليها شـــتدّ او  ولدها على خافت إذا لاحلام املرأة
  .)")3 النيب   مبد حنطة من مداً  مسكيناً 

ر السنن معرفة ويف ـ  احلامل، املرأة عن سئل عنهما، هللا رضي عمر ابن أن:  فع عن واآل
  .. )4(" حنطة من مداً  مسكيناً  يوم كل مكان وتطعم تفطر،: "  فقال ولدها، على خافت إذا

ـــــ   وتطعم تفطر: "قال ولدها على خافت إذا احلامل املرأة عن سئل أنه الشافعي مسند ويف ــ
  ..  )5("حنطة من مداً  مسكيناً  يوم كل مكان

ـــــ ــ  كل عن وأطعمي أفطري: فقال حبلى وهي سألته عمر ابن امرأة أن الدارقطين سنن ويف ـ
  .. )6("تقضي وال مسكيناً  يوم

                                                
 .نفسه) 1(
  ،237 ص 4ج الرزاق لعبد املصنف: وراجع ،14649 رقم فقرة ،222 ص 10ج ، الرب عبد البن االستذكار) 2(

 178-176 ص 1ج للجصاص القرآن وأحكام
 .1364 للبيهقي الصغرى السنن ويف. 308 ص 1ج ،678 املوطأ، يف مالك) 3(
ر السنن معرفة) 4(  .7868 برقم للبيهقي الكربى والسنن. 2618 رقم حديث للبيهقي واآل
 .732 برقم الشافعي اإلمام مسند) 5(
 . 207 ص 2ج 14 برقم الدارقطين سنن) 6(
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ـــــ ـــــــ ا حامالً  وكانت قريش من رجل حتت عمر ابن ابنة وكانت ــ  رمضـــان يف العطش فأصـــا
  .. )1("مسكيناً  يوم كل عن وتطعم تفطر أن عمر ابن فأمرها
ـــ   وهذا:  الدارقطين قال"تقضي وال تفطر واملرضع احلامل: " قال أنه أيضاً  الدارقطين وعند ـ

  ..  )2(صحيح
  عمرو بن هللا عبد أرسلين: قال لبيبة بن الرمحن عبد بن حممد عن الرزاق عبد مصنف ويف ـــ

 كل وتطعم تفطر: قال حامل، وهي رمضــان عليها أتى امرأة عن أســأله عمر ابن إىل عثمان بن
  ..  )3("مسكيناً  يوم

ـــــ ـــــــ  قضـــاء وال وتطعم، تفطر رمضـــان يف نفســـها على خشـــيت إذا احلامل: " قال أنه وفيه ــ
  .)4("عليها

ــــحّ  وال   نّ  عباس بنا وقول قوله أن فثبت عنهما، هللا رضـــــي عمر ابن عن هذا غري يصـ
  .اإلطعام وعليهما عليهما قضاء ال واملرضع احلامل

 وتطعم تفطر أن يسـريالت يف ومقصـوده الشـرع لنصّ  واملوافق حلاهلا املوافق فالصـحيح وعليه
 . تقضي وال

 عباس ابن اجلليلني الصـــحابيني تفاق ختمناها اليت القوية الناصـــعة الوجوه هذه وبعد هذا
ــــألة، هذه يف  عمر وابن  ابـَْعِدِمه  من اوهلمق على نقّدمه من وقول ،انفارقهم من فإىل املســـ

 . ؟أمجعني عليهم تعاىل هللا رضوان
  .العاملني رب  واحلمد..وصالح ونفع خري لكل واحملقق املوّفق وهللا

  ] ما تصنعه احلائض يف العشر األواخر10[ 
 :السؤال  

م العشر األواخر من رمضان،  ً تكون دوريت الشهرية "احليض" يف أ  وقد انتشر بني النساءأحيا

                                                
 .207 ص 2ج 15 برقم سننه يف الدارقطين) 1(
 .  11 برقم 207 ص 2ج السنن) 2(
 .7558 برقم 217ص 4ج الرزاق عبد مصنف) 3(
 .7561 رقم حديث 218 ص 2ج املصنف) 4(
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إلعداد للعيداملرأة أن تســـتفيد  م احليض  مور  ،وشـــراء احلاجيات ،ودخول الســـوق ،أ واالنشـــغال 
م الفاضلة؟ أم  ؟ ماذاالبيت واألوالد وحنو ذلك؛ فهل هذا هو املناسب مع املرأة احلائض يف هذه األ

  .أرجو إرشاد جزاكم هللا خرياً 

 اجلواب:  

م السنة، وهي العشر األواخر من أفضل أّن  مما ال خيفى على املسلم م رمضانأأ فيها  ،فضل أ
نس املوىل و هي ليايل احلظ ولياليهأُنزل القرأن،  منها ليلٌة خٌري من ألف شــــــــــهر، و ، ربهوقُ  جّل وعالة 

ٱٱپٱٱپٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱچٱهي ليلة القدر الذي أخرب عنها رّب العزة الكرمي الرحيم فقال

ٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱپٱٱپ

  .رة القدر][سو  چٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤ
ياً واقتداًء  وقد عرف الصـــاحلون فضـــل هذه العشـــر فاجتهدوا فيها بســـائر الطاعات، ســـّ تعّلماً و

ملعّلم املعصـــوم صـــلى هللا عليه وآله وســـلم. فقد كان عليه الصـــالة والســـالم" جيتهد ما ال جيتهد يف 
. وكان عليه الصالة والسالم كما تقول عائشة رضي هللا عنها ( إذا دخل العشر شّد مئزره )1(غريه "

ســــلم خيّص هذه الليايل العشــــر األواخر من رمضــــان وأحيا ليَلُه وأيقظ أهله ) فكان صــــلى هللا عليه و 
عمال ال يعملها يف بقية الشــهر، مما جعل الصــاحلني يتنّبهون لفضــل هذه العشــر األواخر فيجتهدون 

  فيها اجتهادًا كبريًا.
ل هذا الفضـــــــــل عليها ك يعَ ضـــــــــِ أن يَ  ؛وال من صـــــــــالح املرأة الراشـــــــــد، لذلك؛ فليس من العقل

لتســوّ  لكماليات ق النشــغال  تو وإضــاعة الوقت واجلهد يف التجهيز للعيد  تزيني ك  ،غري الضــرور
غري ذلك مع املبالغة يف ذلك البيوت، واالهتمام بشراء املالبس، وإعداد احللوى واملقبالت واخلبائز و 

  مبا تنقضي فيها األوقات الفاضلة كلها أو جلها.
م العشــر ولياليه املرأة احلائض يف وإمنا الذي ينبغي أن تتنّبه له نواع الطاعات أ مما ا؛ االشــتغال 

  سيما األجور مضاعفة وأسباب القبول وافرة، ومن ذلك:اليصّح منها فعلها، 
لتســــــــبيح والتحميد والتهليل وغريها1 من  ـــــــــــــــــــ اإلكثار من ذكر هللا تعاىل ومأل أوقات فراغها 

                                                
 ) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي هللا عنها.1(
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وغذاء أرواح العابدين، ونشــــــــوة املتنســــــــكني، فتدخل ، الذكر قوت قلوب العارفنيف، األذكار القولية
اِكرِينَ بذلك يف الذاكرين هللا كثريًا والذاكرات،  ََّ  َوالذَّ اِكَراتِ  َكِثريًا  ا َعدَّ  َوالذَّ َُّ  َأ  َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  َهلُمْ  ا

  .]35:  األحزاب[ َعِظيًما

الستغفار، ـ إعمار2  صلى هللا رسولويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يقول  ارها وليلها 
 من ورزقه ،فرجاً  هم كل  ومن ،خمرجاً  ضـــيق كل  من له هللا جعل االســـتغفار لزم من ( :وســـلم عليه هللا

إلكثار من  .)1() حيتســـب ال حيث الســـيما والنيب صـــلى هللا عليه وســـلم أرشـــد النســـاء خبصـــوصـــهن 
 :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسولرضي هللا عنهما أّن  عمر بن هللا عبداالستغفار، كما يف حديث 

 منهن امرأة فقالت. ) النار أهل أكثر رأيتكنّ  فإىن ،االســـتغفار وأكثرن ،تصـــدقن !النســـاء معشـــر  (
 وتكفرن ،اللعن تكثرن ( صلى هللا عليه وسلم: قالف ».؟النار أهل أكثر هللا رسول  لنا وما« : جزلة

 وما! هللا رســــــول « :قالت. ) منكن لب يلذ أغلب ودينٍ  عقلٍ  قصــــــات من رأيت وما ،العشــــــري
 نقصان فهذا ،رجل شهادة تعدل امرأتني فشهادة ؛العقل نقصان أما ( :قال» ؟ينوالدِّ  العقل نقصان
  .)2() الدين نقصان فهذا رمضان يف وتفطر ي،تصل ما الليايل ومتكث ،العقل

 اللهم( :تقول أن الذي أرشــد إليه النيب صــلى هللا عليه وســلم، وهو االســتغفار دســيّ ومن ذلك؛  
 من بك أعوذ ،اســـــــــتطعت ما ووعدك عهدك على وأ ،عبدك وأ ،خلقتين ،أنت إال إله ال ريب أنت
النيب  قال) أنت إال الذنوب يغفر ال فإنه ،يل اغفر بذنيب وأبوء علي بنعمتك لك أبوء ،صنعت ما شر

 أهل من فهو ؛ميســــي أن قبل يومه من فمات ا موقناً  النهار من قاهلا ومن صــــلى هللا عليه وســــلم: (
   .)3( )اجلنة أهل من فهو ؛يصبح أن قبل فمات ا موقن وهو الليل من قاهلا ومن ، اجلنة

نس القرب ملو تلك ـ أن تبيع حاجات دنياها ـ3 ا، و الها، فتعيش ليلها وغالب بلذة املناجاة لر
ا من جهاز تســـــجيل أو هاتف أو تلفاٍز،  ُُذٍن تارها ويومها تســـــتمع إىل كالم ر ا  ســـــمع خطاب ر

ْمعَ  َأْلَقى َأوْ  قـَْلبٌ  لَهُ  َكانَ   ِلَمنْ واعية، وقلٍب شاهد، إذ فيه ذكرى   ،]37:  ق[  َشِهيدٌ  َوُهوَ  السَّ

  فيصّح قلبها، وتزكو نفسها، وترّق وتصفو. فياهلا يومئذ من فائزة.
                                                

 .3819، وابن ماجة برقم1520أخرجه أبو داود برقم ) 1(
 . 250) أخرجه مسلم يف صحيحه  برقم 2(
 . 6306) أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 3(
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، خاصـــة يف الليايل اليت ترَجى فيها ليلة القدر، وكان مما مع اإلكثار منه  دعاءال يف ــــــــــــــ اإلحلاح4
 أرشــد إليه نبينا صــلى هللا عليه وســلم عائشــة رضــي هللا عنها حني قالت له عليه الصــالة والســالم: 

 كرمي  عفو إنك اللهم :قويل(  :قال .فيها؟ أقول ما ؛القدر ليلة ليلةٍ  أيَّ  علمتُ  إنْ  أرأيت !هللا رســـــول
ذا  )1() عين فاعف العفو حتب ا ليلة القدر وليايل الوتر من العشــــــــــر  . فتكثر يف الليايل اليت ُيَظنُّ أ

ــا ووالــديهــا  الــدعــاء " اللهم إنــك عفوٌّ حتــّب العفو فــاعف عين"ولو أدخلــت أهلهــا وزوجهــا وإخوا
  .فقالت: "..فاعف عنا"وأوالدها معها يف ذلك 

ـــ إطعام الطعام، وإفطار الصائمني، ويف حديث 5  رسول قال رضي هللا عنه، اجلهين خالد بن زيدـ
 الصــــائم أجر من ينقص ال أنه غري ،أجره مثل له كان  ؛صــــائماً  رفطّ  من(  :وســــلم عليه هللا صــــلى هللا

 رفطّ  من( :وســـلم عليه هللا صـــلى هللا رســـول قال: قال عنه، هللا رضـــي ســـلمان. ويف حديث )2()شـــيئاً 
عليه  ىوصــلَّ  رمضــان، شــهر ســاعات يف املالئكة عليه تصــلّ  حالل، من وشــراب طعام، على صــائماً 
  . )3()القدر ليلة يف السالم عليه جربيل

مر ومن العــادات احلميــدة اجلميلــة يف بالد الســــــــــودان، املعّربة عن كرم أه لهــا، واهتمــامهم 
ى صورها: الرتّصد للمسافرين وأه ل السبيل يف أوقات الفطر املسلمني، وإظهار أخّوة اإلسالم يف أ
  ال بعد اإلفطار عندهم.على الطرق، وجتهيز إفطاراٍت هلم، واحلرص على أالّ ميضوا وقت اإلفطار إ

م من الطعام والشـــــــــراب بقد ر ما تقدر وبقدر ما فلو أعدَّت املرأة احلائض خاصـــــــــة يف هذه األ
  حلات.لصااوتقبل هللا  عندها قليًال كان أو كثريًا، فبعثت به إىل أولئك، كان ذلك هلا خريًا ،

ــــــــــ6 لطيب والنضوح والدُّ  ـ ا  ،والبخور خنةأن تبعث إىل املسجد   ،ملسجد ليايل العشراتطّيب 
  خاصة يف الليايل اليت ترجى فيها ليلة القدر.

واالجتهاد يف ذلك ما اســــتطاعت إليه، وغري ذلك من الطاعات واألذكار واألعمال الصــــاحلات 

                                                
  .3850، وقال: حديث حسن صحيح.وابن ماجة برقم 3513) أخرجه الرتمذي برقم 1(
  ن صحيح وصححه األلباين.، وقال الرتمذي: حس1746، وابن ماجة برقم 807) أخرجه الرتمذي برقم 2(
. وفيه احلســن بن  2501، والبزار يف مســنده برقم 6038، وبرقم 6039الكبري برقم  ) أخرجه الطرباين يف املعجم3(

علي بن زيد بن جدعان قال عنه الرتمذي فيه و  .أيب جعفر قال عنه ابن عدي: له أحاديث صـــــاحلة وهو صـــــدوق
البخاري يف األدب املفرد، وأخرج له مسلم يف صحيحه وكذلك صدوق، وذلك من جانب حفظه، وقد أخرج له 

  ، فمثل هذا احلديث يُعمل به يف فضائل األعمال ، و احلمد.يف سننهم الرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة
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  وخري معني. وهللا نسأله أن يوفق ويعني، فهو خري مرجوّ 
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]5[  

الصيام وأقضية 

 العوائد
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سياً 1[   ] األكل والشرب 
 ؤالالس: 

 ، صائماً  كان أنه كرتذ  مث وشرب، معه فأكل ، فدعاه ، الغداء كل مسافر على مرَّ  صائمٌ 
   ؟ حكمه فما. سياً  وشرب أكل وأنه

 وابالـج: 
  :  قوالن فيه للعلماء
 عليه ووجب صــــومه فســــد نســــيانب شــــرب أو أكل إذا:  قالوا:  للمالكية : األول القول

  .القضاء
ـــــعد وربيعة بن أيب عبد الرمحن وابن علية، مســـــــتدلني جبملة  وقال بقول مالك: الليث بن ســ

  :)1( أدلة، منها
ـــ 1 حلقيقة: وهو ــ  ب مل يكن ممسكًا،، ومن أكل أو شر الصوم ركن اإلمساك أناالستدالل 

ـــــيء ال بقاء ل ألكل قد ذهبت، والشــــ ـــــــوم قد عدمت، وحقيقته  ــورة الصــ ه مع ذهاب ألن صـــــــ
  حقيقته، كاحلدث يبطُل الطهارة سهوًا جاء أو عمداً. 

لقياس:ـ 2   وهو ثالثة أقيسة: االستدالل 
ســـياً؛ نهأاألول: قياس مســـاٍو: وهو   من ركعةال ســـي شـــبهأ برتك اإلمســـاك وتناول املفطر 

ـــــ الصالة ــــ ـــــ فيها ركن وهي ـ ــــ  قد يكون فإنه ،سياً أو شرب  أكل من عليه قاسفي ،ا يت فإنه ـ
 . قضاء اليوم ذا فيأيت أفطر

ــــــــاء جيب على املريض بقوله تعاىل ( فمن كان قياس أولوي: وهو  والقياس الثاين: أن القضـــ
م أخر) ، فإذا وجب القضـــــاء على املريض مع كونه أعذر من مريضـــــًا أو على ســـــفر فعدة من أ

                                                
وما بعدها،  186ص  10، االســـــــــتذكار البن عبد الرب ج291-289ص  1) راجع: املدونة برواية ســـــــــحنون، ج1(

، 247ص  3، عارضـــــــة األحوذي البن العريب، ج223ص  4يف شـــــــرح موطأ مالك، البن العريب، جاملســـــــالك 
تهد ج  2، الفقه املالكي وأدلته احلبيب بن طاهرن ج163-162ص  2، تبيني املسالك ج182ص  2بداية ا

ين، ج90ص    .648ص  1، مدونة الفقه املالكي وأدلته للغر
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  الناسي؛ وجب على الناسي بطريق األوىل.
م كانوا عند القياس على اخلطأ وهو ما رواه بشــــــر بن قيسالثالث:  القياس أمري املؤمنني  أ

فأيت بســويق قال: فأصــبنا منه، وحســبنا أّن الشــمس قد غابت، عمر بن اخلطاب رضــي هللا عنه 
واملخطئ والناســـــي يف . )1(املؤذن: قد طلعت الشـــــمس،فقال عمر: "فاقضـــــوا يوماً مكانه"فقال 

  القياس واحد.
ـــ  رشد ابنولكن  ـــ قالاملالكيةأئمة  من وهواحلفيد ــ  ضعف، فيه لقياس القضاء إجياب: " ــ

 . )2(هـ.أ" متجدد مر واجب األكثر عند القضاء إمنا
م، وقال به احلســــن بن حي حنيفة  أيب: للجمهور :الثاين لقولا والشــــافعي وأمحد وأصــــحا

يف رمضان  سياً  شرب أو أكل من أن والثوي وابن أيب ذئب واألوزاعي وأبو ثور وأهل الظاهر،
وهو قول علّي وابن عمر وأيب  .وال كفارة قضــاءشــيء عليه ال  الف ،يفســد مل صــحيح صــومهأّن 

ـــــي هللا عنهم، وبه قال ــــن من التابعني  عطاء هريرة من الصــــــــحابة رضـــ وطاووس وإبراهيم واحلســــ
  .)3(رمحهم هللا تعاىل

  : استدلواقد و 
ـــ 1  صومه فليتم شرب أو فأكل صائم وهو نسي من: ( هللا رسول عن هريرة أيب حبديثـ

  . ) 4()وسقاه هللا أطعمه فإمنا ،
ــــــ وحبديث 2   فال سياً  رمضان شهر يف أفطر من: (مرفوعاً  أيضاً  رضي هللا عنه هريرة أيبـــــــ
 .)5() كفارة وال عليه قضاء

                                                
، ومثله عن ابن وهب وغريه يف مصنف ابن أيب 291ــــــــــــ 290ص  1ية سحنون، ج) راجع اخلرب يف : املدونة، بروا1(

  .25-23ص  3شيبة ج
تهد بداية)  2(  .  2/182 ا
  وما بعدها. 186ص  10) راجع االستذكار، البن عبد الرب، ج3(
 .2709 برقم الصيام يف ومسلم ،1933 برقم الصيام يف البخاري: الشيخان أخرجه)  4(
 الســـــالم ســـــبل بشـــــرح املرام بلوغ يف حجر ابن وصـــــححه قطين والدار واحلاكم حبان وابن خزمية ابن أخرجه)  5(

ؤوط 2/660  .، وحسنه األلباين وشعيب األر
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ـــ 3 ــ   فال سياً  رمضان شهر يف أكل من:  (مرفوعاً  رضي هللا عنه اخلدري سعيد أيب حبديثو ـ
 .)1()عليه قضاء

ـــ ما أخرجه اإلمام أمحد 4 ـــــــ ــــــ ا كانت عند عنــ فأيت  النيب   موالة لبعض الصـــــــحابيات أ
ا كانت صــــائمة، فقال هلا ذو اليدين: " اآلن بعد ما  بقصــــعة من ثريد فأكلت منها مث تذكرت أ

   .)2(: ( أمتي صومك، فإمنا هو رزق ساقه هللا إليك)شبعت!" فقال هلا النيب 

ــــ كما اســـتدلوا5 ـــــــ  قد:  قال ،)3(چ½ٱٱ¼ٱٱىٱٱٱٱىٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱچ :تعاىل قولهب ـــ
  .)والنسيان اخلطأ أميت عن وضع: ( قولهبو   ، فعلت

 ،ً نه جاء لرفع احلرج عن املفطر نسيا ونفي اإلمث وقد أجاب املالكية عن احلديث األول: 
مساك بقية اليوم ، ال بعدم عنه،  متام صوم ذلك اليوم ، وهو أمر  وسقوط مؤاخذته، وهو أمر 

  . )4(القضاء، فال يعارض إجياب القضاء عليه
 رمحه هللا أنس بن مالك ســألت: قال رمحه هللا مالكاً عن ذلك، مســلم بن الوليدوقد ســأل 

 هو فإمنا صــومه، فليتم سٍ  وهو صــائم وهو أكل من(: وســلم عليه هللا صــلى النيب حديث عن
 عليه هللا صلى النيب به عىن ولكن ،صحيح احلديث«: رمحه هللا مالك فقال .)إليه هللا ساقه رزق

 على اإلســالم بين( : وســلم عليه هللا صــلى النيب قول إىل مسعت امَ أَ  الفريضــة، ال النافلة وســلم
 فكلّ . )رمضان وصوم البيت وحج الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام هللا، إال إله ال أن شهادة مخس

  .)5(»الفريضة يف ال التطوع يف احلديث وإمنا القضاء، فعليه سياً  هذا من شيئاً  ترك من

                                                
  " .لالحتجاج يصلح: " وقال 4/186 الفتح يف حجر ابن حسنه)  1(
ؤوط يف  ، وقد ضـــعفه1590، وعبد بن محيد يف مســـنده برقم 27114) أخرجه أمحد يف املســـند برم 2( شـــعيب األر

  ، له تصحيحاً وال تضعيفاً.157ص  4، ومل يذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ج367ص  6مسند أمحد ج
 286:  البقرة) 1( 
ص  3، عارضــــــــــة األحوذي البن العريب، ج223ص  4) راجع: املســــــــــالك يف شــــــــــرح موطأ مالك البن العريب، ج4( 

  .648ص  2دونة الفقه املالكي وأدلته ج، م90ص  2، الفقه املالكي وأدلته ج247
ريخ دمشق، البن منظور األفريقي، ج5(  .416ص  1) خمتصر 
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  :)1(جبوابنيوعن األحاديث األخرى 
كله أو  اجلواب األول: أّن احلديث حممول على صوم التطوع، أما صوم الفريضة فال، ألنه 

ســيًا قد أتى بضــّد ركنه "اإلمســاك"، وال يبقى إمســاك مع عد م اإلمســاك يف الصــوم شــربه ولو 
  أبداً.

ـــــل عندهم اجلواب الثاين: مبا أّن هذه هي القاعدة ال تبطل خبرب الواحد، واأل ــــــ أّن خرب صـ
  الواحد إذا جاء خبالف القواعد مل يُعمل به. 

ــــــــحيٌح؛ إّال أن  ـــــــتدالل املالكية قوّي وما احتجوا به صـــ  أقوى اجلمهور مذهبومع أّن اســــ
  :مها، نيهأرجح لوجو 

قة األمر يف نفســـه، وطاملا أّن املعترب يف األمور الشـــرعية اعتبار الشـــرع ال حقي :الوجه األول
ً ال يفسد الصوم؛ فهذا ع   ليه املعتمد.جاءت النصوص فاعتربت األكل أو الشرب نسيا

ً أنه اللنّص الصريح ا: نياً    قضاء عليهما، وهي: الذي حكم على اآلكل والشارب نسيا
  ( فال قضاء عليه وال كفارة ). ـ حديث أيب هريرة وفيه:1
  ـ حديث أيب سعيد اخلدري وفيه: ( فال قضاء عليه ).2
الذي رواه ابن عبد وفيه : ( أمت صومك وال شيء عليك) وهو اخلرب ــــ حديث ابن سريين 3

ســيًا يف رمضــان؟ فقال رســول هللا  الرب بســنده عن رجل قال:  رســول هللا! إين أكلت وشــربت 
2(وسقاك أّمت صومك وال شيء عليك) : ( هللا أطعمك(.  

  قضــاء ال وأنه ،ســياً  شــرب أو أكل من صــوم بصــحة وتصــريح ، النزاع حمل يف نصٌّ  هاوكل
  . ويل وال قياس يقدم عليه ال تصرحياً  ،عليه

اإلمام ابن رشــد احلفيد، مبا أشــعر من تضــعيف وقد رّجح من أئمة املالكية مذهب اجلمهور 
لقياس، واإلمام  ـــــــاء  ر يف أحكامه إجياب القضـــــ ـــــــــّ بعد ذكر احتجاج الذي قال القرطيب املفســ

ه، وقد جاء  املالكية: " هذا ما احتج به علماؤ وهو صحيح، لوال ما صّح عن الشارع ما ذكر
                                                

، عارضة األحوذي، 223ص  4، املسالك البن العريب، ج201-200ص  3) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج1(
  .91ص  2، الفقه املالكي وأدلته ج247ص  3ج

  .188ص 10، ج14496) االستذكار برقم 2(
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ـــــــريح.... مث ــــكـــال، واحلمـــد  ذي اجلالل   قـــال: فزال االحتمـــال،لنّص الصــــ وارتفع اإلشـــــــ
  .)1(والكمال"

  ] البخور والطيب والكحل2[
 ؤالالس: 
  يستخدمون ضهمبع جند كما ، رمضان ار يف والعطر الطيب روائح الناس بعض على نشم

   الصيام؟ هذا يفسد أفال ، ويشمونه البخور
 وابالـج: 

 وكان به االحرتاز كنمي مما احللق يف أثره وصــل من أن:  وافقهم ومن املالكية عند القاعدة
  . القضاء به ووجب الصوم به فسد ، به يتكيف مما

 ذا  عليه ووجب يومه أفســــد حلقه يف أثره وجد حىت الطيب واســــتنشــــق تطيَّب فمن و
  . القضاء
 القضاء عليه وجب احللق، إىل منه شيء ووصل ، رمضان ار يف رأسه دهن ومن  .  
 2(القضاء وعليه أفطر حلقه يف طعمه فوجد رمضان ار يف اكتحل ومن(  .  

ــــــال والكحل والدهن والطيب البخور أن تيمية ابن ويرى  به تعم مما ذلك كل واالغتســ
 عن الصـــــائم ينه مل فلما ، بغريها اإلفطار بنيَّ  كما  النيب لبيَّنه يفطر مما كان فلو ، البلوى
  .)3(واكتحاله وإدهانه وتبخريه تطيبه جواز على دلَّ  ذلك

ا : الصــحيح هو وهذا ا ألقيســة مثلها يُعلم مما أل   فلم التبيني عهد يف فةمعرو  كانت أل
  … أعلمتعاىل  وهللا. تبنيَّ 

  ] السواك واملعجون للصائم3[
 ؤالالس: 
 وهل ؟ رطباً  مسواكاً  استعمل لو عليه وماذا ؟ رمضان ار يف يستاك أن للصائم جيوز هل

                                                
تهد املوضع السابق.201ص  3) تفسري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج1(   . وبداية ا
ـــالك تبيني:  ينظر)  2( ـــرح ، 166-2/164 املسـ  عابدين ابن وحاشــــية ، 3/40 واملغين ، 699-1/698 الصــــغري والشـ

2/112 .  
  . 25/242 الفتاوى جمموع)  3(
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   املعطر؟ ملعجون استاك إذا صومه يصح

 واباجل: 

 يســــتاك  النيب رأيت: ( قال  ربيعة بن عامر عن صــــحيحه يف البخاري ذكر] 1[ 
 .  )1() أعد وال أحصي ال ما صائم وهو

  :  عليهم هللا رضوان الصحابة كان وهكذا

 د قال   " .اخلطاب بن عمر من صائم وهو سواكاً  أدوم أحداً  رأيت ما: " جرير بن ز
 للصائم لسواك ساً  يرى عمر ابن يكن مل: " فع وقال. "  
 حال لك على استك ، الطهور نعم: " فقال للصائم السواك عن عباس ابن وسئل. "  
 2("صائمة وأ ،يدي يف سواكي هذا: " فقالت ، ائمللص السواك عن عائشة وسئلت( .  
 .  اليابس سواكل النهار أول يف االستياك جواز على العلم أهل اتفق وهلذا] 2[     
  آخر يف الســــواك والشــــافعي أمحد وكره ، النهار كل الســــواك واحلنفية املالكية أجاز] 3[    

 ال الســواك ولكن.  )3() املســك ريح من هللا عند أطيب الصــائم فم خللوف: (  حلديث النهار
  ال الصـــائم اســـتاك ومهما ، والشـــراب الطعام من وفراغها املعدة خلو من ألنه اخللوف يذهب
  .  املسك ريح من هللا عند أطيب فيبقى ، فمه خلوف يذهب
 حنيفة أبو جازهوأ. حتلله خوف لرطب السواك عنه رواية يف وأمحد املالكية كرَّه  .  

 ، والتابعني الصـــحابة مجهور مذهب وهو ، واليابس لرطب االســـتياك جواز:  والصـــحيح
  .  الرطب من اليابس خيص مل إذ معهم والدليل

 وطعم ، منه شيء حللقا يتجاوز مل ما به س ال رمضان ار يف والفرشاة ملعجون والسواك
وهللا  . بهســـتياك اال الصـــوم صـــحة يف يؤثر فال ، االعتبار يف الرطب املســـواك كطعم املعجون

  تعاىل أعلم.

                                                
  .الباري بفتح 4/187 للصائم، واليابس الرطب سواك ب الصوم، كتاب البخاري، صحيح)  1(
  . 37-3/35 شيبة أيب البن املصنف يف ذلك كل)  2(
  الصــيام كتاب يف ومســلم ،) 58( برقم الصــيام جامع ب املوطأ يف ومالك ،) 1894( برقم الصــوم كتاب يف البخاري)  3(

  )2700( برقم
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  ] تذوق الطعام4[
 ؤالالس: 

 يبطل هل ، مللحا مقدار ملعرفة أو النضـــوج من للتأكد طبخ ما طعم يتذوق أن يريد طابخ
   ؟ صومه هذا التذّوق

 وابالـج: 

 .  )1(شيء جوفه يف يدخل مل وإن حاجة غري من الطعام ذوق واحلنفية مالك كرَّه] 1[ 
 الكراهة تزيل واحلاجة احلاجة، لغري يكره وأنه ، للحاجة الطعام تذوق ، احلنفية وجوز] 2[

 وحنو ، زاد أو الطعام يف امللح قلَّ  إذا يغضب أو يسائل املخدِّم أو الزوج كون هي هنا واحلاجة
 ال لكنه حاجة لغري كراهيته مع أنّه إىل نّبه أنّه إالّ  ،تيمية ابن اإلســــالم شــــيخ ووافقهم ، ذلك
 كاملضــــمضــــة فهو للحاجة وأّما ، يفطره ال لكنه حاجة، لغري يكره الطعام وذوق( :فقال يفطر

 . اهـ)2()
 ممنوعاً  كان ولو البلوى به تعم مما وهو ، مينعه ما الســنة من يرد مل ألنه ، اجلواز والصــحيح

  .  هللا رسول عنه لنهى للصائم

  : التابعني من ومجاعة عنهما هللا رضي عباس ابن الطعام تذوق أجاز وقد

 صـــائم وهو حلقه يدخل مل ما الشـــيء أو اخللّ  يذوق أن س ال: " عباس ابن قال .. "
  .  )3("القدر عند الصائم يتطاعم أن س ال: " رواية يف وقال

 الزبري بن وعروة واحلســــن، ، وعطاء ، جماهد:  الطعام تذوق جبواز قال التابعني ومن ، 
 . )4(واحلكم

                                                
  .2/112 عابدين ابن حاشية ، 2/415 اجلليل مواهب)  1(
  . 267 - 25/266 الفتاوى جمموع)  2(
  . 3/47 شيبة أيب البن املصنف)  3(
  .  نفسه املصنف)  4(
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 ] الصائمة متضغ لصبيها5[
  

 يفســد وال ائمة،صــ وهي الطعام له متضــغ أن صــبيها تطعم أن احتاجت إذا للمرأة وجيوز 
  .   فدية وال قضاء ال عليها شيء وال ، يبطله وال ، صومها ذلك

  ".الطعام لصبيها الصائمة متضغ أن س ال : "عباس ابن قال
 ".حلقها تدخل مل ما صائمة وهي لصبيها املرأة متضغ أن س ال: " والنخعي عكرمة قال

   ".بداً  منه جتد مل إذا لصبيها الطعام متضغ أن للمرأة س وال : "لبصريا احلسنوقال 
ا فيه من تعريض الصــوم وذهب أبو جنيفة ومالك إىل كراهة أن متضــغ املرأة لولدها الطعام مل

  للفساد.
 اوكره ذلك الشــافعي أيضــًا إْن كان من غري حاجة أو عذر، فإن احتاجت إىل مضــغه لولده

  .)1(أو غريه ومل حيصل االستغناء عن مضغه؛ مل يكره، ألنه موضع ضرورة
ن الطعام إىل منه شــــيء مما مل يدخل  اال خالف بينهم يف صــــحة صــــومهيف كل األحوال؛ و 
 .اأو يصل إىل جوفه احلقه
 

  ] شرب الدخان والسجاير للصائم6[ 
 ؤالالس: 
ـــوم القرى بعض يف رجل ــــربي - صــــــائم وهو - رمضــــــان ار يف ولكنه يصـــ  الدخان شــ

  ؟ حكمه ما.  فقط مكروه وهو مفطر غري إنه:  ويقول" السجاير"

 واباجل: 
 يف فقيه حرمته يف خيتلف وال ، العلم أهل مجاهري تفاق حرام الدخان وشـرب السـجاير   
 ـ بني ضـــرر فيه ما وفعل لطب، العلم وأهل األطباء مجاع ضـــار ألنه ، مبقاصـــده عامل الشـــرع
ـــــ غالباً  أو كان قطعياً  ـــــــ  ما إال.  حلرمة حكمه عن سـئل من كل قال ذلك ومع.  تفاق حمرم ـ
ـــــرين املتأخرين بعض عن ُحكيَّ  " التحرمي كراهة واملكروه. "حترمي كراهة مكروهٌ  نه واملعاصــــ

                                                
 16ي، ج، عمدة القاري شـــرح البخاري للعني 49ص3ج شـــيبة أيب البن اجع األقوال واملذاهب يف: املصـــنفر)  1(

ــــرح املهذب  ،298ص  1، املدونة الكربى ج173ص  1، االختيار لتعليل املختار ، ج379 – 378ص  ــــ موع شـــ ا
 .369ص  6ج
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 ال الذي عندهم احملرم قسم من وهو حلنفية خاص واألصول، الفقه أهل عند معروف مصطلح
 كراهة املكروه ودليل فيه شبهة ال قطعي احملرم دليل ألن منكره يكفر احملرم بينما ، منكره يكفر

عندهم، واملشهور عن احلنفية التحرمي، فالشربتاليل يف نظمه نّص قائًال: ومينع  شبهة فيه التحرمي
ـــــربه. ــــــة بذلك مساها: زجر  من بيع الدخان وشـــ ـــــــالة خاصــ والعالمة عبد احلي اللكنوي أّلف رسـ

ن عن شب الدخان ب الر   .)1(أر
لشارب  حرمته يف خالف يُعلم وال حمرمة فالسجاير يف عصر ملا ثبت من ضررها القطعي 

تفاق األطباء من أهل املعرفة بذلك، وإْن كان للعالمة علي األجهوري املالكي  ـــــــتم معًا  واملشــــ
ــــرمها خالفٌ  ــــــر يف هذا )2(ولعبد الغين النابلســـــــي يف عصـــ ما علما ما علمه علماء العصـ ، ولو أ

دي الشافعي رمحه هللاحرمتهالزمان؛ ما وسعهما إالّ موافقة الناس يف     .، مثلما فعل الشيخ الز
 فإنه أحدثه من هللا لعن لننت املسمى اآلن احلادث الدخان وأما «قال البجريمي رمحه هللا: 

ـــــــيخنــا أفىت فقــد القبيحــة، البــدع من دي شــــ  يعرف يكن مل ذاك إذ ألنــه ،يفطر ال نــه أوالً  الز
   .)3(»يفطر نه وأفىت رجع ؛ا يشرب اليت لبوصة أثره رأى افلمَّ  حقيقته،

ـــــرحه  ـــــــر ما وحيرم: ( اخلطيب قولويف شــــ  علميُ  ومنهيقول البجيمي: )  العقل أو البدن يضــ
ـــهور الدخان حرمة ـــــــ ــــــــاع والتنافيس والرتهل العمى يورث أنه الثقات عن نقل ملا ،املشـ  واتســــ

اري  األمراض لقبول ويهيئها البدن جماري يفتح أنه. وذكر بعضـــــهم أن من أســـــباب حترميه: )4(ا
ــــرة ـــم )5( املضـــــ ـــــــبب لقبول اجلســــــ ل إليه البحث الطيب احلديث يف زماننا أنه ســ ــــّ .وهذا ما توصـــــ

  التسرطن.
ـــــر  ـــــارب الدخان املعلن له فاســــــــق كما جاء يف الشـــ ح املمتع البن وذهب احلنابلة إىل أن شـــ

ــــرب ومن اللحية كحالق  بفســــــقه املعلن أذن ولو « عثيمني رمحه هللا:  ال فإنه جهرا، الدخان يشــ

                                                
 .60، واجلامع الصغري عبد احلي اللكنوي، ص 98ص  2) انظر: حاشية ابن عابدين ج1(
 .456ص  6) راجع: حاشية ابن عابدين ج2(
  . 110ص  3) حتفة احلبيب على شرح اخلطيب لسليمان البجريمي، ج3(
 .233ص  5) حتفة احلبيب ، ج4(
  .341ص  1وعمرية، ج) انظر: حاشييت قليويب 5(
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 يشــرب كالمها  شــخصــان اجتمع ولو «وجاء يف موضــع آخر: . »املؤلف كالم  على أذانه يصــح
 .)1( » فاسق منهما واحد كل  ألن آلخر، أحدمها يصل مل الدخان

ـــودان فقهاء بعضونقل إبراهيم اللقاين رمحه هللا عن   « رمحه هللا تعاىل: عنه ســــــئل وقد الســـ
ا وشـــرب حبرقها املســـلمون وابتلي تنبكتو يف شـــجر أوراق ظهرت ا زاعمني وقت كل  يف دخا  أ

اأمث وغلت وكرباؤهم وســالطينهم وعامتهم خاصــتهم واســتعملها داء لكل دواء  غش من وهذا ا
ا تكاثف من يتولد فإنه وتزيينه وتلبيسه الشيطان   .» وعلل اضأمر  أجوافهم يف دخا

 وقدوتنا شــيخنا انالدخ أي عنه وســئل «وذكر عن شــيخه ســامل الســنهوري رمحه هللا قائًال: 
 من أحدٌ  فيه خيالفه ومل ،موته إىل به فتواه على واســــتمر بتحرميه فأفىت ،الســــنهوري ســــامل العالمة
بعه ،عصره علماء   ». موغريه احلنفية من والرشد والصالح الدين أهل عليه و

  .)2(ن مذهب احلنفية التحرمي رمحه هللاللقاين وجزم 
ذا ثبت حترمي شرب الدخان والسجاير يف املذاهب األربعة.   و

م عن عّلة حترميه:   ومما ذكره الفقهاء يف زما
ــــ أنه 1 ا تكاثف من يتولد فإنه وتزيينه وتلبيسه الشيطان غش منـ  أمراض أجوافهم يف دخا
  .وعلل

 فيشمله ،مهلكاً  مزمناً  داءً  فتكون ،احلرارة منه دوتتولّ  ،به قيتعلّ  ما ديسوّ  الدخان تكرار ـ 2
  .]29[ النساء،  مكُ سَ فُ نْـ أَ  واْ لُ تُـ قْ تَـ  الَ وَ   سبحانه قوله

ـــ 3 ـــــــ  فمن ،اهليئة ذهه على استعملوه ،اإلنكليز النصارى أرض من الدخان خروج مبدأأّن ــ
  .بدعتهم وقوىَّ  سنتهم أحيا فقد استعمله
ـــ 4 ـــــــ ــ  يف مشاهد ررهوض ،أصالً  فيه شفاء البعض الشفاء لبعض الناس؛ أنه  فيهأن دعوى ـ

ــــرره وأدىن ،مســـــتعمليه أكثر  بتنقيتها املأمور اطنوالب الظاهر وتلويث ،والبدن العقل إفســـــاده ضـ
  .حرام املضر تعمالواس الباطن عنوان والظاهر. شربه آلة يلوث كما  ،ومروءةً  وعادةً  شرعاً 

                                                
  .216ص  4، ج69ص  2) الشرح املمتع على زاد املستنقع للعثيمني، ج1(
  . 284ص  1) راجع هذا وما قبلهما يف فتح العلي املال يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ج2(
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ـــ 5 ـــــــ ــ  الدخان يعمج وأصــناف القانون ونص،  جمففة الدخان أصــناف أن على األطباء أطبقـ
 ألجزاء خمتلطا دام ما والعل يطلب ولذا الناري جبوهرة مشــوبة رية وفيه األرضــي جبوهره جمففة
ـــــ ا النارية ـــــــ ـــــ ت جمففا كان  فإذا.  هـ ـــــول إىل أدى فقد البدنية للرطو  واحرتاق كثرية  مراضأ حصـ
  .البدن سائر ذلك يف ويتبعها والقلب والدماغ الكبد
ـــ ما قاله رئيس األطباء6 ــــــ  ألف آدم ابن لعاش والقتام الدخان لوال « :ســــينا بن علي أبو ـــــــ

  .)1(»عام
ال الشـــيخ اخلرشـــي ق، وقد هذا؛ غري املضـــار واملفاســـد التعبدية املرتتبة على شـــرب الدخان

  شارح خليل رمحه هللا يف ذلك:
  استبدلوا عوض التسبيح دخا *يف الناس قوٌم سخاٌف ال عقول هلم  

ــــــرُّ للجوف دخـجت  *ا  وبة يف فــٍم والنار داخلهــــــــــــــــــــــــــــأنب ً ونرياـــــــــــ   ا
  والالًال ملــــــــــــــــــار إجم النَّ ـإليهربت  *  ر هللا ما قـــــــلو كان يف ذاك ذك

  وقال بعضهم:
ـــــرأ القمن قـ ـــــمن غري ردة أتى مب   فمـــــــــــرآن مننت الــــــــــــــــــــ ــــ   أمثـــــــــــــــــــــــ

ــــــالوشارب  ـــــــــ ـــــــ إلمث أحقّْ ــــ ـــــــــــــألنه أنتنـــ     دخان  ـــــــــــــ   ـري حقّْ ه بغـــــــــــــ

 فإن ، منه التحرز ميكنفعٌل حمّرٌم  ألنه ،)2(الصوم يفسد رمضان ار يف شربف :كلٍّ وعلى  
 وإن م،مبحرّ  الصيام ُحرمة منتهك ألنه ،والكفارة القضاء عليه وجب فساده عاملاً  متعّمداً  فعله
 . مع اإلمث  عليه قضاء ال سياً، فعله وإن القضاء، عليه وجب فساده جاهالً  فعله

ار  جياب شرب الدخان والسجاير يف    املالكية واحلنفية. رمضان القضاء والكفارة أفىتو

. ؟ الكفارة تلزمه فهل عامدا رمضــان ار يف الدخان شــرب منوقد ســئل الشــيخ عليش ع
                                                

جتناب ) كل هذه األســـــباب وغريها من الفصـــــل الســـــابع من رســـــالة إبراهيم اللقاين رمحه هللا ( نصـــــيحة اإلخو 1( ان 
 – 283ص  1الدخان) نقله الشـــــــــــيخ عليش يف: فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج

288.  
أن الدخان الذي ُيشــــرب بقصــــب وحنوه يفطر ألنه يصــــل  525ص  1) ذكر الشــــيخ الدردير يف شــــرحه الكبري ج2(

  للحلق ويتكيف به الدماغ . ، ألنه يصل119ص  5للحلق بل للجوف. وراجع أيضاً حاشية الدسوقي ج
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 رمضان صوم إفساد يف الكفارة جتب عرفة ابن قال .جلوفه وصل إن الكفارة تلزمه نعمفأجاب: 
 ويف. الفم من املعدة أو اجلوف إىل يصـــل مبا واإلفطار، وإنزاالً ، وطئاً ، الغســـل مبوجب له انتهاكا

ـــــــر ـــــــرً  أو أكالً  دتعمّ  إنْ  روكفّ  :املختصــــ ــــــل ،فقط بفم شــــ عبد الباقي" لعله  وقال ،جلوفه ووصـــــ
ً  اجلوف إىل بل ،احللق إىل ويصــــل متكيف هو إذ مفطر يشــــرب الذي الدخانالزرقاين":  ، أحيا
ــــد موع ويف. ويقصــ  مث،  دخان أو مائع من احللق أو مطلقا املعدة يصــــــل ما برتك وصــــــحته:  ا

  .)1( هـ ا » ..فقط فمٍ  من دخالٍ  رمضان منتهك ركفّ   :قال

 الصـــيام حلقيقة مضـــاد املذكور الوجه على الفم يف الدخان وضـــع «ويف موضـــع آخر قال: 
 الشمس غروب متام إىل الصادق الفجر طلوع من والفرج،  البطن شهويت عن اإلمساك هي اليت
 به ويتكيف،  للحلق طعمه ويصــــل،  مضــــغا العامة تســــميه به التكيف أنواع من نوع ألنه؛  بنية

ـــــق أو لعود ميص الذي لدخان تكيفه مثل الدماغ ــــد أو األنف من به يتنشــ ـــــك فال أشـــ  يف شــ
  .)2(»قريب ويل بال عمدا رمضان أداء يف كان  إن الكربى الكفارة وإجيابه،  الصائم إفطاره

  :  )3( قائالً  بيتني ذلك يف احلنفي الشربتاليل نظم وقد
  وشربه الدخان بيع من ومينع         

 يفطر شكَّ  ال الصوم يف وشاربه                        
  فعاً  ظنَّ  لو التكفري ويلزمه       

 )4( فقرروا بطنٍ  شهوات دافعاً  كذا                      

                                                
  . 436ص  1) فتح العلي املالك، فتاوى الشيخ عليش ج1(
  .437ص  1) فتاوى عليش (فتح العلي املالك) : ج2(
ظمه 2/98 عابدين ابن حاشية)  3(   . الشربتاليل و
  فتوى م29/10/1991 و م20/11/1990 بتاريخ جلســـته يف لســـودان الشـــرعي اإلفتاء جملس أصـــدر وقد) 4(

صــي أمحد الدكتور وأيضــاً  حترميها على شــلتوت حممود الشــيخ  األزهر شــيخ ونصّ  ، الســجاير بتحرمي  يف الشــر
 احلالل كتابه يف القرضـــاوي يوســـف الدكتور وكذلك ، 259 - 258 ص احلياة و  الدين يف يســـألونك كتابه

  . 77 ص واحلرام
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  شرب اخلمر يف رمضان:] 7[ 
 :السؤال  

م رمضان خرجنا من املسجد بعد صالة الظهر وحنن مجاع ة فإذا بنا نرى رجًال يف يوٍم من أ
نزجره أم نذهب به  ميشــي أمام املســجد وهو ســكران، فما عرفنا ماذا نصــنع معه، هل نضــربه أم

بكم هللا.   إىل الشرطة أم ماذا؟ أفيدو عن حكم هذا الفعل أ
 :اجلواب  

ار رمضــ وفعلهااحات املعروفة من األكل والشــرب، إّن إظهار املب ان من أكرب الكبائر، يف 
ظهار املعا ى هللا عنه، فكيف  صي والكبائر املتفق عليها؟ ال إذ فيه انتهاك حلرمته، وإظهار ملا 

  شّك هذا من أعظم ما يقرتفه املسلم من الذنوب.
اره بني وعليه: فإّن هذا الذي شـــرب اخلمر يف رمضـــان وأظهر ســـكره  الصـــائمني، جيب يف 
  أْن يُردع حىت ال يتساهل يف إظهار املعاصي وانتهاك حرمة رمضان.

  ولذلك: 
ـــكران، بل ينكر عليه، واإلنكار عليه لزجر أو التوبيخ أو  أوًال: ال يرتك هذا الشـــــارب الســ

يوبخ عليه؛ فلم يبق من  حنو ذلك ال جيدي مع مثله ألنه ســـكران، ولن يعي شـــيئاً مما يزجر به أو
  د ويعاقبه.م عليه احلالشرطة والسلطان ليقيسبيل لإلنكار عليه إالّ أن يؤخذ إىل 

ـــرب اخلمر عليه، ألنه ارتكب كبريات شـــــــننيًا:  يعات، أوهلا: شـــــــربه ال يكفي إقامة حّد شــــ
لثها: ان نيها: إظهاره الســكر واملعصــية أمام املســلمني، و تهاكه حلرمة رمضــان. فيحّد للخمر، و
شــّد العقوبة إلظهاره هذه املعصــية الكبرية أم ام املســلمني والنتهاكه حرمة لشــربه اخلمر، ويعّزر 

  رمضان.شهر 
علّي بن  ري املؤمننيعمر بن اخلطاب وخالفة أم وقد وقع مثل ذلك يف خالفة أمري املؤمنني

  ، رضي هللا عنهماأيب طالب 
ـــــي هللا عنه  فهو ما جاء يف مصــــــــنف عبد الرزاق فحكم فيه ؛ أّما ما كان يف عهد عمر رضـــ

  وجد إذا كان اخلطاب بن عمر أنّ  أمية بن إمساعيل أخربين :قال جريج بنا عنرمحه هللا بسنده 
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 .)1(احلد مع نفاه رمضان يف شارً 
 للمنخرين فقال رمضــان يف اخلمر شــرب بشــيخ عمر أيت :قال اهلذيل أيب بن هللا عبد عنو 

 .)2(الشام إىل سريه مث مثانني فضربه قال ؟صيام وولداننا للمنخرين
  يف مخراً  شـــــرب برجل عمر أيت: قال البكري ســـــنان أيب عنويف املصـــــنف البن أيب شـــــيبة 

  .)3( عشرين وعّزره مثانني بهر فض رمضان

 أيب بنالفهو ما جاء يف املصــــنف  ا الذي وقع يف خالفة عليٍّ رضــــي هللا عنه فحكم فيهوأمّ 
 فجلده رمضــــان يف مخراً  شــــرب برجل عليٌّ  أويت(  عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه قال: شــــيبة
  .)4()عشرين وعّزره مثانني

 احلارثي الشـــاعر لنجاشـــي يتأُ  اً عليَّ  أن ؛ أبيه عن ، مروان أيب بن عطاء مصـــعب أيب عنو 
 ً  مث ، الســجن إىل به أمر مث ، مثانني ضــربه مث ، صــحا حىت فرتكه ، رمضــان يف اخلمر من ســكرا
  على جلرأتك وعشرين ، للخمر مثانني «: رضي هللا عنه فقال ، عشرين فضربه الغد من أخرجه

  .)5( »، وعند البيهقي: جلرأتك على هللا وإفطارك يف شهر رمضان رمضان يف هللا
  . الدين ان فاسقاً رقيق، و قيس بن عمرو احلارثي هذا هو النجاشي و 
 األسدي مسالٍ  يب فمر الكناسة، يريد لكوفة له فرسٍ  على رمضان شهر يف خرجقصته أنه و 
 أينعت قد آخره، إىل الليل أول من تنورٍ  يف كرشٍ   يف محالنٍ  رؤوس يف لك هل" :فقال عليه، فوقف

رأت؟ ـــان شــــــهر أيف وحيك": له فقال "و ـــان شــــــهر ما": قال "هذا؟ تقول رمضـــ ـــــوالٌ  رمضـــ  إال وشـ

                                                
 .17044) مصنف عبد الرزاق برقم 1(
وقال: وصـــــــله ســـــــعيد بن منصـــــــور  201ص  4، وذكره احلافظ يف الفتح ج13557الرزاق برقم ) مصـــــــنف عبد 2(

ت، وقوله: للمنخرين: دعاٌء عليه كقوهلم: بعدًا وسحقاً، كما ذكره أبو عبيد يف غريب احلديث  والبغوي يف اجلعد
 . قلت: ولعل املعىن: ُكببت على املنخرين أو يف معناه وهللا أعلم. .395ص  3له ج

 .8741) مصنف ابن أيب شيبة برقم 3(
 .29284) مصنف ابن أيب شيبة برقم 4(
، 17324و 18001، والبيهقي يف الســــــــــنن الكربى برقم 29218) أخرجه ابن أيب شــــــــــيبة يف املصــــــــــنف برقم  5(

 17042. وبرقم 13556ومصنف عبد الرزاق برقم 
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ـــقيين فما: قال "!واحداً  ً : قال عليها؟ تســـــ ــرا  ويكثر العرق، يف وجيري النفس، يطيب كالورس،  شــــــ
ـــــــد الطرق، ، فأكال فنزل، رجله فثىن الكالم، للفدم ويســــــــهل العظام ويشـ ــــــر  فيهما أخذ فلما وشــ
ُ  فعلتْ  ا،رَ تفاخَ  الشراب ضي هللا ر  طالب أيب بن عليسيد  فأتى هلما، جارٌ  ذلك فسمع ما،أصوا

 النجاشــي فأخذ فهرب، جريانه إىل ونفذ اخلص فشــق مسالٍ  أبو افأمّ  طلبهما، يف فبعث فأخربه، عنه
فأقام عليه احلّد وعّزره  ".مفطٌر؟ وأنت صــــيامٌ  ولداننا وحيك،": له فقالاً رضــــي هللا عنه عليَّ  به فأتى

  شّد العقوبة.

 بســكران فأيت رمضــان، شــهر يف الرشــيد عند كنت: قال األصــمعي حّدثنا حامت، أبو قالو 
  يف اخلمر شــــرب قد. لّنجاشــــي ذلك طالب أيب بن عليّ  كفاك: فقلت عنه ســــأل مث به فهمّ 

 أ  العالوة هذه ما": النجاشي فقال رمضان، شهر حلرمة ومائةً  للّسكر، مثانني فضربه رمضان
ـــن؟ ــــهر يف هللا على جلرأتك هذه": فقال "احلســــ ــــــان شـــ   يف به وطاف محلٍ  على محله". مث رمضـ
ا كالّ ": فيقول ،)1("سلح سلح": به يصيحون الصبيان فجعل الكوفة، ّ   ؛"شعرٌ  ووكاؤها ميانيٌة، إ

 : فقال الكوفة أهل وهجا

  راــاملط الكوفة أهل هللا سقى فال  غاديةٍ  صوب قوماً  هللا سقى إذا
م يف تسفي الريح وأرسل  راــشج وال ماءً  ترى ال إذا حىت  عيو

  زراـج عاداهم نــل يكونوا حىت  بينهم اءـوالبغض العداوة ألقى
  وراــالسّ  أصبحوا ام إذا نيسوالّدار   مليله جنّ  اـــــــــم إذا الّسارقني
  البقرا ةـدجل يــبشطّ  والّناكحني  نساءهم طهرٍ  على والّتاركني

  : عليّ  يف وقال معاوية إىل ذهب مث  
 متر األمر أيّ  كــلنفس انظر   هـداوتـع املهدي امللك أيّها 

 شرب ساواهم ما العرانني مـه   نفرٍ  يف دـــا نّ  يقيناً  واعلم

                                                
َسَلَح، يقال إذا خرئ الطري أو الوحش أو احلمار، وهو شتٌم وإهانة له ، ملا فعله، وذلك ما كان عليه صاحلو هذه  ) 1(

األمة كباراً وصغارًا، من القرون اخلرية، أما اليوم؛ فال جتد التمّعض والغضب واإلنكار إالّ من قلة قليلة، نسأل هللا 
 لدينها كما حيب ويرضى.تعاىل أن يعيد ألمتنا جمدها وأن يرجعها 
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 بتدرـم اخلري فإنّ  يديك فابسط   دهمـجم األقوام على نفست فإن
  والقمر الّشمس ضوء تفاضل كما  بينكما أنّ  ّإال أنت الفىت مــنع
  .)1( أذر وما آيت ما أبّني  ىتــح  دٍ حـأ ىلع أثين ما قلّ  امرؤٌ  إينّ 

  وعلى هذا:

ً مبا يل اره يعاقب وجو   ي:فشارب اخلمر يف رمضان ينتهك بذلك حرمة 
  األقصى مثانني جلدة.ـ جيلد احلّد 1
  ـ حيبس كما فعل عمر وعّل رضوان هللا تعاىل عليهما.2
ــــــ يعّزر جبلد زائد عن احلّد وقد جلد عمر وعلّي كالمها عشرين جلد3 دة على احلّد ( ــــــ ة ز

  الثمانني ).
دًة يف النكال والعقوبة، على ما ذهب 4 ــــ أن ينّكل به، ويطاف به ويســـّمع ويشـــّهر به ز ـــــــ ـــ

 ؛اإلســالم غري ديناً  ابتدع كان فإنْ  ،رمضــان يف شــرب نمَ  «ي رمحه هللا، وقد قال: اإلمام الزهر 
 مثل الصالة يرتك والذي .به عومسُّ  فوّ وطُ  لَ كّ ونُ  ،لدجُ  ؛اقالفسّ  من فاسقاً  كان وإنْ  .تيباستُ 

 .)2(ذلك
  رمضانار ] فتح املطاعم يف 8[

 ؤال:الس  
 األســـواق ويف يفكثرة املطاعم اليت تعمل أصـــبح من املشـــاهد يف كل عام يف شـــهر رمضـــان  

دون هذه امل طاعم، بل جتد بعضــــهم أماكن جتمعات الناس، وكثٌري من الشــــباب وغريهم تراهم ير
رد كل فيه أو زجاجة  يشرب منها، من غري  خيرج على الشارع أمام الناس ويف يده سندوتش 

م صيام رمضان! ا أ ّ م شهر رمضان؟. . فما حكم فتحأْن ينتبه ـ أو بتعّمٍد منه ـ أ   املطاعم أ

                                                
ر البن حزم، ج1( آل ص  1، والبصـــــــــــائر والذخائر، أليب حيان األندلســـــــــــي، ج312-311ص  4) انظر: احمللى 

ص  4. وخزاة األدب ولب لباب لســان العرب للبغدادي، ج65ص  1، والشــعر والشــعراء البن قتيبة، ج448
74.  

 .17045برقم  232ص  9) مصنف عبد الرزاق ج2(
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 واب:اجل  
ار رمضــــان  مما جيب أن يعرفه كل مســــلم أّن شــــهر رمضــــان واجب التعظيم والرعاية، وأّن 
ي نوع انتهاك،  ــــان  ار رمضــ ــــلم يرى أحداً قد انتهك حرمة  حرمته عظيمة، وأّن على كل مســ

يف رعاية حّق هذا الشــهر الفضــيل، ومن واجب عليه أن يُنكر ذلك، ووالة األمر واجبهم أعظم 
ــــــــالم جيب  ــــــــعائر اإلسـ ـــــبيل، وشـ م احملافظة على حرمته واملنع من انتهاكها بكل ســــ أعظم واجبا

  .)1(چٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱٱٱٱڦچٱ تعظيمها،
ـــ ما ال ي ـــ وحىت غري املسلمني ــــــ ار ولذلك؛ فلو أظهر أحٌد من املسلمني ــــــ نبغي إظهاره يف 

يه عن ذلك عأمام الناس من املفطرات أو غريها؛ وجب على املســــلمني اإلنكار رمضــــان  ليه و
ــــلطا ـــــه، فإن مل ينزجر أو ينتِه؛ وجب التبليغ عنه لدى الســ ــلطان يزع وزجره يف نفسـ ن، فإّن الســــ

م رمضـــان بســـلطانه ما اليزع غريه. وليس من الالئق حبال أن تفّتح املطاعم يف ب الد املســـلمني أ
  وعليه:اراً، 
ـــ جيب على ويل األمر يف بالد املسلمني عدم السماح ألصحاب املطاع1 م بفتحها وممارسة ــ

  تقدمي األطعمة واألشربة فيها.
ردع من ُيظهر ما حرم هللا ــــ جيب أن ُيسنَّ قانوٌن جيّرم كل مظاهر االنتهاك حلرمة رمضان، ل2

ار رمضان من املفطرات وغريها، و  أصحاب األعذار ال  ، فإنّ عذاركان من أصحاب األ  إنْ يف 
ملفطرات بني الصائمنيجيوز هلم أن جي   ظهاره من زمان أو مكان. إلإالّ يف حدود ما يضطر  اهروا 

ــــــ ال حيّق هلم أن يظهروا الفطر بني  ـــــ مستأمنني أو ذّميني أو معاهدين ــــ وحىت غري املسلمني ـــــ
ـــواق، وجيب  ـــلمني يف الطرقات واحملالت واملكاتب واألســــ على والة األمر منعهم من ذلك املســــ

ـــعائر هللا، ولقد قال ابن تيمية رمحه هللا: " وميُ  ار تعظيمًا لشــــ نع أهل الذّمة من إظهار األكل يف 
  .)2(فإّن هذا من املنكر يف دين اإلسالم" ،رمضان
ــــ يقتصر السماح لفتح املطاعم ــــ وحبسب احلاجة ــــ يف أماكن حمّددة ملظنة وجود أصحاب 3

ت الطويلة اليت تبيح  لســفر ا، وهي: املســتشــفيات، ومواقف وموانئ النقل اخلاصــة  األعذار 

                                                
  . 32سورة احلج، ) 1(
 .543ص  5) الفتاوى الكربى البن تيمية ، حتقيق حممد ومصطفى عبد القادر عطا، ج2(
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  الفطر يف رمضان.
انتهاك ؤدي إىل إظهار أما أن يسمح بفتح املطاعم يف األسواق وأماكن جتمعات الناس، مبا ي

ار رمضان؛ فهذا ال جيوز ألحد حبال   ، وذلك:حرمة 
ً على اإلمث والعدوان، عل ــــ ألّن يف فتحها والسـماح بفتحها تعاو ـــــــ ى إمث خمالفة أمر الشـرع أــ

  ع هللا وشعائر املّلة.لصوم واإلمساك، وعلى إمث انتهاك حرمة رمضان، وعلى العدوان على شر 
ــــ وألّن يف فتحها ألهل الفســـوق  ـــــــ و ســـبب مبيٍح والعصـــيان الذين يفطرون دون عذر أب ـــ

  للفطر. 
  اللهم أر ووالة أمور احلق حقاً وارزقنا اتباعه.

  ] األعمال الشاقة يف رمضان9[
 ؤالالس: 
 من خذ صـــادواحل رمضـــان، يف احلصـــاد وقت وحان ، الزراعة يف ويعمل أســـرة يعول رجل

 وهل ؟ يفعل ماذاف ، احلصـــاد وبني الصـــيام بني اجلمع عليه ويشـــقّ  ، الشـــهر يقارب ما الوقت
 .؟احلصاد بسبب يفطر أن له جيوز

 وابالـج: 
ـــــرين علمائنا من كثري نصّ    ،للفطر املبيحة األعذار من الشــــــاقة األعمال أن على املعاصـ

ا بعضهم وأحلق  )1(.  برؤه يرجى ال الذي املزمن واملريض العجوز واملرأة الكبري لشيخ أصحا
  :مراتب على رمضان لصيام لنسبة الشاقة األعمال وأصحاب

 من عنه وتوّقف العمل ترك وإذا ، عمله مع شــديدة مشــقة الصــوم  عليه يشــقّ  من منهم  
 الشــرعية الضــرورة درجة إىل تصــل حالته فهذا الكرمية، احلياة على يعينه ما جيد ال الصــيام أجل
م كل  مستمراً  عمله كان فإن.  فيفطر. احملظورات ألجلها تباح اليت   يطيقونه مبن يُلحق السنة؛ أ

ـــكيناً، يوم كل عن ويطعم يفطر العجوز، واملرأة الكبري الشــــيخ(  كالبّناء عليه، قضــــاء وال مسـ
واحملكوم  ،املناجم وعمالالذي يواجه حرارة النار يف فرنه وخمبزه،  واخلّباز عمله، ينقطع ال الذي

                                                
 سالمة حممد الشرعية الفتاوى ، 70 ص للقرضاوي فقه الصيام440 -1/439 للسيد سابق، السنة فقه:  ينظر) 1(

، جمموع 12592الــدائمــة برقم ) وفتــاوى اللجنــة 1/131، وفتــاوى األزهر فتوى جــاد احلق ( 86 ص جرب،
ز ج   .  1/745، فتاوى عطية صقر 106ص  1، فتاوى املسري حممد أمحد املسّري ج245ص  5فتاوى ابن 
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ألعمال الشاقة املؤبدة    .وحنوهمعليهم 
 الصوم، على معه ريقد ال شاقّاً  عمالً  ويعمل شديدة مشقة الصوم عليه يشقّ  من ومنهم 

م العمل هذا ترك وإذا   يف احلصـــاد وقت نحا الذي فيضـــيع،كاملزارع ماله يف تضـــرر رمضـــان أ
. الطيور أكلتهو  زرعه، وتلف ماله، ضــاع الصــيام أجل من زرعه حصــاد ترك فإذا رمضــان، شــهر
 من فيها أفطر اليت ماأل يقضي أن على الفطر له فيباح الضرورة، حاالت من أيضاً  احلالة فهذه
م كل يستمر ال احلصاد ألن احلصاد، أجل   . السنة أ

 على يقدر وال العمل مع الصوم على يقدر فال ، العمل مع الصيام عليه يشقّ  من ومنهم 
 الكرمية احلياة عن يعجز وال ، كله ماله يضــيع ال عمله وترك صــام إذا وهو ، الصــوم مع العمل

 إىل تصــل ال حالته فهذا ، أســرته وحياة حياته يف واحلرج العنت يلحقه ولكن وأهله، وألبنائه له
  ســــبباً  احلكيم الشــــارع جعلها املعتربة واحلاجيات احلاجيات، يف داخلة هي بل الضــــرورة درجة

 الصــوم مع الشــاقة األعمال مشــقة وأن خاصــة ، الفطر له فيجوز رمضــان، صــيام عن للرخصــة
 ، حمققة مشـقات ليسـت مشـقتهما ألن ، واملرض السـفر من لرخصـة أوىل فهي ، حمققة مشـقة

 مع املريض على يشـــق مرض كل وليس ، الصـــيام مع املســـافر على يشـــق ســـفر كل ليس إذ
 الصوم عليهم شقّ  إذا ليفطروا الشاقة األعمال ألصحاب الرتخيص أوىل ب من فكان الصيام،

  . األعمال تلك مع
لفعل  الصوم عليه قّ يش أو معها الصيام عن يعجز ممن الشاقة األعمال أصحاب يدخل و

 .چٱٱڎڎٱٱڌٱٱٱڌٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍٱٱڇٱٱچ تعاىل قوله معىن يف شديدة مشقة
 العمل صــاحب أنّ : هو الشــاقة؛ األعمال بســبب الصــيام وترك لفطر هلم الرتخيص ووجه

ٱٱڭٱچ تعاىل لقوله عليهم والنفقة والزوجة األبناء من أســرته إعالة واجب:  واجبان يتنازعه الشــاق

  واجب الصــــيام واجب ولكن.  الصــــيام وواجب. )1( چٷۈٱٱۈٱٱٱۆٱٱۆٱٱۇٱٱٱۇ
  ومن.  واألهل األبناء من غريه إىل يتجاوزه متعدٍّ  واجب النفقة وواجب ، وحده عليه قاصــــــر
 حق على األداء يف مقّدم اآلدمي وحقّ  ، اآلخرين حقوق به تتعلق النفقة واجب:  أخرى حية

                                                
 .  233 اآلية البقرة سورة) 1(
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 أن الفقهاء عند ومعروف ، القاصــــــر الواجب من لتقدمي أوىل املتعّدي والواجب ، تعاىل هللا
  .  اإلنفاق لواجب الصيام واجب الشاق العمل صاحب فرتك ، لواجب إالّ  يرتك ال الواجب

  الرتتيب التايل:مراعاة وشرط جواز الفطر لصاحب األعمال الشاقة 
  أْن يرتك هذا العمل الشاق يف شهر رمضان حىت ينقضي الشهر.أوًال: 

ــــّره وأهله وعياله؛ وال جيد بديًال له؛ خيفف منه  ــــاق يضــــــ نيًا: إْن كان تركه هلذا العمل الشــــــ
  بقدر ما يكفيه مؤونته وأهله.

ـــــــوم من الليل لثاً: إْن مل يتمكن من ذلك؛ ال ينوي الفطر ابتداًء ، بل عليه أنْ   ينوي الصــــ
شــــر عمله الشــــاق فصــــائمًا حىت  ، ويصــــبحعزمية ـــومإذا  ـــّق عليه الصـ ألنه ليس ممن ، فطرأ ،شـ

ص هلم أصالًة كاملريض ، والشيخ هعلى سفر أصبح على مرضه، واملسافر الذي الذي أصبح  رُخِّ
ـــــــبحوا مفطرين،  أمـــا غريهم الكبري واملرأة العجوز ومن كـــان منهم، فهؤالء مرّخص هلم أن يصــــ

 ،فالواجب عليهم أن يصبحوا صائمني، فإْن شّق عليه عمله، وال يستطيع تركه من أجل الصوم
 ..أعلم تعاىل وهللا لتعّلق رزقه وعياله عليه؛ أفطر عندئذ،

 يف أماكن إفطاهم ] صالة املغرب مجاعةً 10[
 السؤال  : 

األحياء، واملســجد قريٌب منهم الناس يف رمضــان يفطرون عادة يف الشــوارع يف جتمُّعاٍت يف 
غالباً، ولكن يصــــلُّون املغرب يف مكان اإلفطار مجاعة، ومجاعة املســــجد قائمة، ويرون أن تركهم 

م للمسجد فيه مشقة وبعض املضار  .مكان اإلفطار واملوائد وحنوها وذها
 اجلواب: 

لصــالة مجاعة يف مكان إفطارهم وإْن كان صــالة املســجد أفضــل،  س  وذلك للوجوه ال 
 :اآلتية

أّن هذه اجلماعة مل تتســــبب يف تعطيل مجاعة املســــجد، حيث مجاعة املســــجد قائمة  :أوالً 
، فال يوجد ما مينع ذلك  .واحلمد 

أّن هذا األمر وإقامة الناس مجاعة املغرب يف موضـع إفطارهم مؤقت بشـهر رمضـان،  :نياً 
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واحلال، وعاد الناس إىل مســاجدهم يقيمون فإذا مضــى رمضــان خبريه وفضــله انتهى هذا الوضــع 
 .مجاعتها

ــلها كما يف حديث أيب هريرة رضـــي هللا عنه  :لثاً  لوا فضـ م قد أقاموا صـــالة اجلماعة و أ
الَتِِه ِيف بـَْيِتِه َوِيف : (أن النيب صـــلى هللا عليه وســـلم قال عَُّف َعَلى صـــَ َالُة الرَُّجِل ِيف َمجَاَعِة ُتضـــَ صـــَ

وِقِه َمخْسًـــ  ْعًفاســـُ رِيَن ضـــِ ، وحديث ابن عمر رضـــي هللا عنهما أن رســـول هللا صـــلى هللا )1() ا َوِعشـــْ
رِيَن َدرََجةً : (عليه وســلم قال ْبٍع َوِعشــْ َالَة اْلَفذِّ ِبســَ ُل صــَ َالُة اْجلََماَعِة تـَْفضــُ وفيه اجتماُع . )2()  صــَ

ا يف املسجد األقوال وتوافُق املذاهب، ألّن من يرى صالة اجلماعة َشْرَط صحٍة مل  .يشرتط كو
أّن هناك مجاعات كانت تقام يف املدينة املنورة على عهد النيب صــلى هللا عليه وســلم  :رابعاً 

، كســـقيفة بين ســـاعدة وكانت قريبة من املســـجد ، ومصـــلى بين زريق وقد جعل فيه مســـجد هو 
خليل  املضمرة فيه كما يف مسجد السبق ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينتظر املتسابقني 

 .، ومها اآلن داخل املسجد النبوي على صاحبه أفضل الصالة والسالم)3(البخاري

ما يفيد جواز ذلك وصـــحته عند احلاجة من غري ترتيب واســـتدامة فعل األخيار،  :خامســـاً 
بت رمحه هللا صــــــنع طعاماً " وقد أخرج البيهقي رمحه هللا يف الســــــنن الكربى: أّن حبيب بن أيب 

ـــــ رمحة هللا  ـــــ ساً من وجوه القراء ـ فدعا إبراهيم النَّخعي وإبراهيم التَّيمي وَسَلَمة بن ُكهيل وذرَّاً وأ
ـــــ فأمر إبراهيم التيمي فقّص عليهم، مث حضرت الصالة فصلوا يف البيت يف مجاعة  ــ تعاىل عليهم ـ

صـــــحيحه: أّن الرباء ويوافقه ما ذكره البخاري يف . )4("ومل خيرجوا إىل املســـــجد مث جاءهم الطعام
 .)5(بن عازب رضي هللا تعاىل عنه صّلى يف مسجده يف داره مجاعة 

ـــهاب عن ســـــامل عن أبيه رضـــــي هللا عنهم أّن الّنيب صـــــلى هللا عليه وآله  أما حديث ابن شــ

                                                
 ،647) أخرجه البخاري يف الصحيح برقم 1(
 .1509، ومسلم برقم 645، والبخاري برقم  288) أخرجه مالك يف املوطأ برقم 2(
  .2870، 2869، برقم 38ص  4) انظر صحيح البخاري ج3(
  .5196) السنن الكربى للبيهقي برقم 4(
 .115ص 1) صحيح البخاري ج5(
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َى أن ُيصــــلَّى على قارعة الطريق؛ وحديث ابن عمر رضــــي هللا عنهما ى رســــول هللا :  وســــلم 
؛ فكالمها ضــعيف، كما ) قارعة الطريق(  وســلم أن ُيصــلَّى يف ســبع مواطن، منهاصــلى هللا عليه 

ـــلمان ، فال حيتجُّ مبثلهما، وفوق )1(قال األئمة: الرتمذي والبوصـــــــريي واأللباين ومشـــــــهور آل ســــ
ريح املّتفق عليه ـــّ حيح الصــــ ــــــجدًا : ( ذلك؛ فهو معاِرٌض للحديث الصـــــــّ وجعلت يل األرض مسـ

   .)2( ..)وجعلت لنا األرض كلها مسجداً (  ويف لفظ مسلم) وطهوراً 

 .وهللا تعاىل أعلم
    

  
  
  
  
  

   

                                                
بتصحيح األلباين 330حديث رقم  120ص  1وسنن ابن ماجة ج 348حديث رقم 108ص  2راجع: سنن الرتمذي ج )1(

السة وجواهر العلم برقم   .300ص  7، ج3240وا
  .1193، مسلم فب صحيحه برقم 438، و 335ي يف صحيحه برقم ) البخار 2(
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ار رمضان وخصال الكفارة1[   ] اجلماع يف 
 ؤالالس: 

م من يوم يف رت أهلي، إتيان يف رغبيت زادت صائم وأ رمضان أ  أن أستطع ومل هويتش و
 القضــــاء عليه ذاه مثل فعل من أن أعلم وأ رمضــــان، ار يف أهلي فأتيت الليل حىت أصــــرب

  .أكفر؟ ومباذا أكفر فكيف والكفارة،
 واباجل:  

 ففي الدين، تحرما وانتهاك ، هللا حدود تعدي عن للزجر اإلســـالم يف شـــرعت الكفارات
 حرمة تنتهك ال حىت رمضان يف سيما ال الصيام حرمة انتهاك عن للزجر الكفارة ُشرعت الصيام

ي قد بفعل رمضان ار حرمة انتهك السائل أن شكّ  وال. ذلك يفعل ملن عقوبة رمضان، ار ُ 
  .ذلك علمي وهو كفارة فعليه ولذلك اجلماع، وهو لصيام عنه ميسك أن وُأمر عنه

 :أمور ثالثة حدأ الكفارة موجبات من وغريها الكبرية الفعلة هذه عن به يكفِّر والذي
  . تراخ وال انقطاع غري من متتابعني شهرين صيام] 1[
  .أهله به يطعم ما أوسط من مسكيناً  ستني إطعام] 2[
  .  رقبة عتق] 3[

 . بذلك رمضان ار يف أهله أتى الذي على قضى  النيب ألن
: " فقال  النيب إىل رجل جاء: " قال  هريرة أيب حديث من وغريمها الصحيحني ففي
 هل: " قال" رمضان يف امرأيت على وقعت: "قال)  أهلكك؟ وما: ( قال!  هللا رسول  هلكت

: قال ال،: قال متتابعني؟ شـــهرين تصـــوم أن تســـتطيع فهل: قال. ال: قال رقبة؟ به تعتق ما جتد
: فقال )1( متر فيه بَعَرق  النيب فأتى جلس، مث ، ال: قال مسكينًا؟ ستني به تطعم ما جتد فهل

  النيب   فضـــحك"  منا إليه أحوج بيت أهل البَتيها بني فما مّنا؟ أفَقرَ : قال.  ذا تصـــدق

                                                
 صاعاً، عشر مخسة يسع ما نه الفقهاء حدده وقد ، اجلراب أو الكيس أو القفة أو الزنبيل هو الراء بفتح العرق) 1(

 .226 ص 8ج:مسلم لصحيح النووي شرح:  راجع.  مدٌّ  مسكني لكل ، مسكيناً  لستني مداً  ستون وهي
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  .)1()أهلك فأطعمه اذهب:(قال مث أنيابه بدت حىت
  :أقوال ثالثة على جتب اليت هي الكفارات من أيّ  يف والعلماء

: مذهبهم مشــهور يف واحلنابلة والشــافعية، احلنفية، من اجلمهور إليه ذهب ما :األول القول
 وجب جيد مل فإن ، رقبة بعتق يكّفر أن عليه واجب فإنه ، الرتتيب على ا يكّفر اليت األمور أن

  .)2( مسكيناً  ستني طعام كّفر ؛ ذلك عن عجز فإن ، متتابعني شهرين صيام عليه
 الكفارات بني التخيري وهو عنه، رواية يف وأمحد مالك، إليه ذهب ما هو :الثاين والقول

  .)3(نفعاً  أعمّ  أنه معللني املشهور يف إلطعام الكفارة يفّضلون املالكية أن غري ، الثالث
 وهو مالك، أصـــحاب من الليثي حيىي بن حيىي اإلمام إليه ذهب الذي هو :الثالث والقول

 تعاىل هللا رمحه عنه حكي وقد للمتعّدي، الزجر من مقصودها حتقق اليت هي الواجبة الكفارة أن
  ميلك فلم ، اراً  رمضــان يف له جارية إىل نظر املرواين احلكم بن الرمحن عبد األندلس حاكم أن

 صـــــم: "  حيىي بن حيىي فقال توبته، عن وســـــأهلم الفقهاء وطلب ، ندم مث ، واقعها أن نفســـــه
 مالك عن مبذهبنا تفته مل مالك: " ليحىي قالوا خرجوا فلما العلماء، فسكت"  متتابعني شهرين

 كل يطأ أن عليه لسهل الباب هذا له فتحنا لو: " فقال"  واإلطعام؟ والصوم العتق بني خمريٌَّ  أنه
 .)4(" يعود لئال األمور أصعب على فحملته رقبة، ويعتق جارية يوم

   : والراجـح
 نفس يف الزجر حتصــيل الكفارة مقصــود فإن الكفارة، تشــريع من الشــارع مقصــد حنقق أننا

ٱٱٱÉٱٱÈٱٱÇٱٱچ: تعاىل قال وكما وعقاب، شـــّدة بنوع يشـــعر وأن رمضـــان، ار حرمة منتهك

                                                
امع ب ويف ، 1936 برقم شيء له يكن ومل رمضان يف جامع إذا ب الصوم كتاب البخاري) 1(  هل رمضان يف ا

– 224 ص 8ج 81/1-2590 برقم اجلماع حترمي تغليظ ب الصــيام يف ومســلم.  1937 برقم أهله يطعم
 .النووي بشرح 227

موع ، 99 ص 2ج ، الصنائع بدائع:  انظر) 2(  66 ص 3ج ، قدامة البن املغين ، 343 ص 6ج املهذب شرح ا
ين الطالب كفاية ،435 ص 2ج واإلكليل التاج ، 66 ص 3ج ، قدامة البن املغين:  انظر) 3(   ص 1ج ، الر

 . 170-169 ص 2ج ، املسالك تبيني ،276
 .م2003 هـ1424 طبعة الصفا مكتبة 257 ص 7ج للذهيب، النبالء أعالم سري: انظر) 4(
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ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÒ1(چ(. 
  :نّه كفارة عليه وجبت من يُفَىت  أن جيب ولذلك

  ْ؛ بذلك الزجر له صلحي ال العتق أو إلطعام كّفر إذا حبيث جداً  احلال ميسور كان إن  
ـــــيام يكفر أن عليه فيجب  ألنه العتق، وال طعاماإل يزجره لن ألنه حبال، خمّرياً  يكون وال لصـ
 أو رقبة يعتق أو ثرأك بل مســكيناً  ســتني طعام فيكفر يوم كل جيامع أن له ميســور عليه ســهل
  .متتابعني شهرين بصيام يؤمر يزجر فحىت رمضان، حبرمة فيستهني أكثر،
  ْأن له زاجراً  يكون أنهو  ، نفســه على حىت وتقتريه به وضــّنه للمال حببه معروفاً  كان وإن 

  .حدمها ُأمر ، اإلطعام أو لعتق يؤمر
  ُْخريِّ  الزجر ا له صلحي الثالث الكفارة خصال من خصلة أية أن فيه ُيَظنّ  ممن كان وإن 

  .بينها
ذه   حتقيقنا مع ثالثةال املذاهب وحققنا الفقهاء مجيع قول أعملنا قد نكون الطريقة و

  .الكفارات تشريع من الشرع ملقصود
 ال األمم على األمة بغلبة اً قريب تعاىل هللا يشـــاء أن إالّ  زماننا يف وارد غري الرقبة عتق ولكن

 ستني وإطعام املتتابعني الشهرين صيام إالّ  الكفارة خصال من يبق فلم املستكربة، الطاغية سيما
ها اليت الطريقة على حدمها فيؤمر مسكيناً،  ..أعلم تعاىل وهللا. قرر

  متعمداً يف رمضان من أفطر  ]2[
 ؤالالس: 

 أو يوم بعد مث يام،الصــ يبدأ عام كل من املبارك رمضــان شــهر علينا يهل كلما  لنا عم ابن
 أفطر؟ ملاذا لناهســـأ وإذا غريه، وال ســـفر أو مرض ال ســـبب أو عذر دون أفطر قد جنده يومني
  .حكمه؟ فما الصيام، من تعبت: قال

 واباجل:  
 :به؛ يفطر أن له مبيح سبب غري من خمتاراً  عامداً  رمضان من يوماً  أفطر من على إنّ  :أوالً 

                                                
 . 95 اآلية من ، املائدة سورة)  1(
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  ..فاسقاً  عاصياً  بذلك ويكون واجباً، الصيام دام ما اإلمث، ـ1
 .املتعمد هبفطر  وبطل فسد قد صيامه أنّ  ـ2
ـــــ3  عن اإلمساك عليه بجي بل يومه، بقية املفطرات وتناول والشرب األكل له جيوز ال أنّه ـــ

 عاصٍ  ألنه ،الصــــائم على حيرم ما كل عليه فيحرم صــــومه، وأفســــد أفطر قد ولو مفطر، كل
 .وفسقاً  إمثاً  زاد ميسك؛ ومل فطره يف واستمر شرب أو أكل فإنْ  متعمداً، بفطره

 .)1(يفطر أن له نّ  وعطاء احلسن عن ُروي ما إال الفقهاء مجاهري عليه ما هذا
 القضاء عليه أنّ  جاهل؛ الو  سٍ  غري متعمداً  جلماع أفطر من أنّ  على العلماء اتفق :نياً 

 هللا رضي عائشة مناأ عن البخاري ففي: فيه  هللا رسول عن الصحيح النصّ  لورود والكفارة،
 يف أهلي أصبت"  :قال ؟مالك :قال "احرتق إنه" :فقال  الّنيب  أتى رجالَ  إن"  :قالت عنها،

  .)ذا تصدق( :قال أ قال )احملرتق؟ أين( :فقال العرق، يدعى مبكتل  النيب فأيت "رمضان
 :فقال رجلٌ  جاءه إذ  النيب عند جلوس حنن بينما : "قال عنه هللا رضـــــي هريرة أيب وعن

 هللا رســــول فقال ، !"صــــائم وأ امرأيت على وقعت" :قال .لك؟ ما :قال هلكت، هللا رســــول 
: ـــوم أن تســــتطيع فهل: قال ال،:  قال تعتقها؟ رقبة جتد هل  .ال: قال متتابعني؟ شــــهرين تصـ

 حنن فبينا ، النيب فمكث :هريرة أبو قال .ال: قال .مســـــــكينًا؟ ســـــــتني إطعام جتد فهل: فقال
ـــــــائل؟ أين :قال -املكتل والعرق - متر فيها بعرق  النيبّ  ُأِيتَ  ذلك على  :قال .أ :فقال الســ

ـــــدق خذها ـــــول  مين أفقر أعلى الرجل :فقال .به فتصــــــ  يريد - البتيها بني ما فوهللا هللا؟ رســــــ
ـــــــحك بييت أهل من أفقر بيت أهل - احلرتني  أطعمه(  :قال مث أنيابه بدت حىت  النيب فضــــ
 .)3()مكانه يوماً  وصم: ( ماجة ابن رواية ويف .)2()أهلك

 .)4(اإلفصاح يف هبرية ابن عمداً  جلماع لفطر الكفارة وجوب على اإلمجاع نقل وقد
  يف الكرام فقهاؤ اختلف فقد متعمداً  اجلماع بغري رمضــــــان من يوماً  َأْفَطر من أما :لثاً 

                                                
 .384 ص 4ج حزم البن احمللى: راجع) 1(
   ،1936 ـ 1935 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 2(
  .1671 برقم السنن يف ماجة ابن أخرجه) 3(
  .204 ص 1ج هبرية، البن الصحاح، معاين عن اإلفصاح) 4(
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 شــاء إن هللا إىل أمره وأن كفارة وال قضــاء عليه ليس أنه يرى من فمنهم ، كبرياً  اختالفاً  حكمه
وإن  كفارة وال أفطره الذي اليوم مكان القضــــــاء عليه أنّ  يرى من ومنهم له، غفر شــــــاء عذ

 القضــــــاء عليه أنّ  يرى من ومنهم الظهار، كفارة مثل الكفارة عليه أنّ  يرى من ومنهم تلزمه،
 صـــيام عليه أن يرى من ومنهم متعمداً، أفطره يوم كل مكان متتابعني شـــهرين بصـــيام والكفارة

 يوم كل عن يوماً  عشر اثين صيام عليه أنّ  يرى من ومنهم متعمداً، فيه أفطر يوم كل عن شهر
 .. وهكذا يوم، كل عن يوم آالف ثالثة صوم عليه أن رأى من ومنهم فطره، يف تعمد

  مســـــعود وابن عليّ  عن ُروي ، وهو ظاهر ما)1(عليه الظاهرية الذي فهو :األول القول أما
 ..كفارة وال قضاء جيزيه ال أنّه: عنهم هللا رضي هريرة وأيب

 يـَْوًما َأْفَطرَ  َمنْ ": قَالَ  أنّه عنه هللا رضـــي َعِليٍّ  َعنْ  َعْرَفَجةُ  روى فقد عنه هللا رضـــي عليّ  أما
ًدا رََمَضانَ  ِمنْ        .)2("الدَّْهرِ  طُولَ  أََبًدا يـَْقِضهِ  ملَْ  ، ُمتَـَعمِّ

 رضــي هريرة أيب عن ويذكر" :قال عنه صــحيحه يف البخاري اإلمام ذكر فقد هريرة أبو وأما
 وإن الدهر صـــــيام يقضـــــه مل مرض، وال عذر غري من رمضـــــان من يوماً  أفطر من" :رفـََعهُ  عنه هللا

 صـــومُ  منه يقبل ال: " هريرة أبو فقال فســـأله رمضـــان شـــهر يف أفطر قد رجل وجاءه".. صـــامه
  . )3("سنة

  رمضان من يوماً  أفطر من: " قال أنه والطرباين البيهقي فعند عنه هللا رضي مسعود ابن وأما
: " رواية ويف". عذبه شاء وإن له غفر شاء فإن هللا، يلقى حىت الدهر صيام جيزه مل علة؛ غري من
 . )4("منه يُقبل مل الدهر طول قضى مث علة غري من متعمداً  رمضان من يوماً  أفطر من

  وقع وما الشديد والوعيد والتهديد اإلنذار سبيل على قيل نّه هذا العلماء بعض وّجه وقد
 هذا" : هريرة أيب حديث على معلقاً  السنة شرح يف قال األجر، وفوات اإلمث من فيه املْفِطر هذا
 يقضي أنه على جممعون فالعلماء األجر، من وفاته اإلمث من حلقه مبا واإلعالم اإلنذار طريق على

                                                
ر البن حزم، ج1( آل  وما بعدها.309ص  4) راجع: احمللى 
 .9878 برقم 106 ص 3ج شيبة أيب ابن مصنف) 2(
 .3271 برقم الكربى، السنن يف النسائي) 3(
  .9459 برقم الكبري يف والطرباين. 7856 برقم الكربى السنن يف البيهقي) 4(
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  .)1("مكانه يوما
 اليوم قضـــاء حكمه أنّ  الظاهر، وأهل واحلنابلة الشـــافعية عليه الذي فهو :الثاين القول أما

 أو ألكل بغريه الفطر وتعّمد جلماع الفطر تعّمد بني وفّرقوا عليه، كفارة وال أفطره، الذي
 جبري بن سعيد قول وهو. القضاء فعليه عامداً  اجلماع بغري أفطر من: فقالوا. سوامها أو الشرب

 .)2("هللا ويستغفر مكانه يوماً  يصوم: " قاال والشعيب،
 أنه على جممعون فالعلماء: "قال السنة، شرح يف عليه اإلمجاع نقل القضاء بوجوب والقول

 .عليه يتفق مل فقط القضاء على احلكم حصر ولكن .)3("مكانه يوماً  يقضي
 أن عنه هللا رضـــــي هريرة أيب حديث يف عامداً، ءاملســـــتقي على القياس القول هذا ودليل

 الداللة ووجه. )4()القضاء فعليه استقاء ومن قضاء عليه فليس القيء ذرعه من: ( قال  النيب
 يعين وهذا الكفارة، عليه جتب فلم جلماع، فطره يكن مل لكنه عامداً، أفطر فقد استقاء من أنّ 
 .عليه كفارة ال اجلماع بغري عمداً  مفطر كل أنّ 

 بن ربيعة عن احملكي وهو يوم، كل مكان يوماً  عشر اثين صيام عليه أنّ : الثالث القول وأما
 جل هللا ألنّ  يوماً، عشـر اثين قضـى رمضـان من يوماً  أفطر من" : قال هللا، رمحه الرمحن عبد أيب

 ".يوماً  عشـــــر اثين يوم كل  من بدالً  يقضـــــي أن فعليه شـــــهراً، عشـــــر اثين من شـــــهراً  اختار ذكره
 أن القدر ليلة الصــــــالة ترك من :يقول أن يلزمه": فقال حجته عن هللا رمحه الشــــــافعي فأجاب

ڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱچٱٱ:يقول وجل عز هللا ألنّ  شــهر، ألف الصــالة تلك يقضــي

                                                
  .290 ص 6ج للبغوي، السنة شرح) 1(
ر معرفة) 2( موع ،133 ص 3ج قدامة، البن املغين: ويراجع. 2613 برقم ،268ص ص 6ج للبيهقي، والســـــنن اآل   ا

ـــرح  وما 190 ص 4ج حجر، البن الباري وفتح.384 ص 4ج حزم البن احمللى ،339 ص 6ج للنووي، املهذب شـ
  .بعدها

  .هللا عند والعلم. األول القول يناقض هذا اإلمجاع ونقل. 290 ص 6ج للبغوي السنة شرح) 3(
 بدائع ،103 ص 10ج الرب عبد البن االســتذكار وراجع. للصــائم القيء مســألة يف املرض أقضــية يف خترجيه ســبق) 4(

موع ،106 ص 5ج للشافعي األم ،319 ـــ317 ص 3ج البناية مع اهلداي ،92 ص 2ج الصنائع  ص 6ج ا
 ص 2ج القناع كشــــاف ،117 ص 3ج قدامة البن املغين ،419 ص 3ج للماوردي الكبري واحلاوي ،279
371.  
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 ).2()1( " چ
 يوماً  أفطر من أنّ : هللا رمحه املســـــيب بن ســـــعيد إليه ذهب الذي فهو: الرابع القول وأما
ولُ  قَالَ : قال عنه هللا رضــي مالك بن أنس رواه مبا مســتدالً  شــهراً، يصــوم متعمداً  َِّ  َرســُ « : ا

انَ  ِمنْ  يـَْوًما َأْفَطرَ  َمنْ  َيام فـََعَلْيهِ  ُعْذرٍ  َغْريِ  ِمنْ  َرَمضـــَ ْهرٍ  صـــِ  الســـنن يف الدارقطين أخرجه وقد » شـــَ
 .)3(عليّ  بن َمْنَدل لضعف وضّعفه

 أنّ  تعاىل، هللا رمحهما ووكيع النخعي إبراهيم إليه ذهب  الذي فهو: اخلامس القول وأما
 .وجه لنا يظهر ومل دليل على القول هلذا أقف ومل. )4(يوم آالف ثالثة صيام عليه

 وأصــحابه ومالك وأصــحابه حنيفة أبو: اجلمهور إليه ذهب الذي فهو: الســادس القول أما
  ثور وأبو واألوزاعي والزهري وعطاء واحلســـن راهويه بن واســـحاق املبارك وابن الثوري وســـفيان

 ابن به يفيت كان الذي وهو. )5(والكفارة القضـــــاء عليه أنّ  الطربي، جرير بن حممد قول وهو
ِعيدَ  أيفعُ  ســأل فقد عنهما، هللا رضــي عباس انَ  ِيف  َأْفَطرَ  َعمَّنْ  ُجَبْريٍ  ْبنَ  ســَ  اْبنُ  َكانَ ":  قَالَ  رََمضــَ
انَ  ِيف  َأْفَطرَ  َمنْ ": يـَُقولُ  َعبَّاسٍ  ْومُ  َأوْ  ، رَقـََبةٍ  ِعْتقُ  فـََعَلْيهِ  رََمضــَ ْهرٍ  صــَ ِكيًنا َثالَِثنيَ  ِإْطَعامُ  َأوْ  ، شــَ  ِمســْ

 .لثالثني جعله الستني إطعام وبدل شهراً  جعله الشهرين صيام بدل عليه خّفف أنّه غري. )6("
 وذلك عليه، فارةوالك القضاء وجوب يرى من قول لنا ظهر فيما األقوال هذه من والراجح

 :لآليت
 ِمنْ  يـَْوًما َأْفَطرَ  الَِّذي َأَمرَ  : النَِّيبَّ  َأنَّ  الدارقطين عند عنه هللا رضي هريرة أيب حديث :أوالً 

                                                
 .  3) سورة القدر اآلية 1(
ر السنن معرفة: راجع) 2(   .2614 برقم 269 ص 6ج للبيهقي واآل
  .89 ص 6ج ،2335 برقم الدارقطين سنن) 3(
 .131 ص 3ج قدامة، البن املغين: انظر) 4(
تهد، بداية: انظر) 5(   ص 2ج اجلليل مواهب ،83 ص جزي البن الفقهية، القوانني ،180-179 ص 2ج ا

موع ،293 ص3ج اهلداية شــــرح العناية ،53 ص 4ج اهلداية شــــرح البناية ،387  ص 6ج املهذب شــــرح ا
  .102 ص 3ج الرتمذي سنن ،100 ص 10ج الرب عبد البن ،االستذكار389 ص 1ج األوزاعي فقه ،330

  9118 وبرقم.234 ص 8ج ،9069 رقم حديث للنسائي الكربى السنن) 6(
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َهارِ  ِبَكفَّارَةِ  رََمَضانَ    . )1("الظِّ
 والكفارة الكفارة، أفطر من على فأوجب الوجوب، يقتضـــي والســـالم الصـــالة عليه وأمره

 كما مسكيناً، ستني أوإطعام متتابعني، شهرين أوصيام الرقبة، بتحرير وتكون الظهار، كفارة هي
ت يف جاءت ادلة آ   التخيري على واملالكية الثالث، الكفارات بني الرتتيب على فاحلنفية. )2(ا

  .بينها
انَ  ِيف  َأَكلَ  رَُجالً  َأنَّ  عنه هللا رضــــــي ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  اْلُقَرِظيِّ  َكْعبٍ   ْبنِ  ُحمَمَّدِ  خرب :نياً   َرَمضــــــَ

 .)3(ِمْسِكيًنا ِستِّنيَ  يُْطِعمَ  َأوْ  َشْهَرْينِ  َيُصومَ  َأوْ  رَقـََبةً  يـَْعِتقَ  َأنْ   النَِّيبُّ  فََأَمَرهُ 
  .اخلرب صح إنْ  الكفارة ووجوب ألكل، الفطر يف نصٌّ  وهذا
 :قال هلكت، هللا رســـول  :فقال  النيب إىل جاء الذي األعرايب خرب على القياس: لثاً 

ـــــــائم وأ امرأيت على وقعت" :قال .لك؟ ما ـــــول فقال ، !"صـ  تعتقها؟ رقبة جتد هل : هللا رســـ
 ستني إطعام جتد فهل: فقال .ال: قال متتابعني؟ شهرين تصوم أن تستطيع فهل: قال ال،:  قال

 بعرق  النيبّ  ُأِيتَ  ذلك على حنن فبينا ، النيب فمكث :هريرة أبو قال .ال: قال .مســـــــكينًا؟
ـــــــائل؟ أين :قال -املكتل والعرق - متر فيها ـــــدق خذها :قال .أ :فقال الســــ  :فقال .به فتصــــــ

ـــــول  مين أفقر أعلى الرجل  من أفقر بيت أهل - احلرتني يريد - البتيها بني ما فوهللا هللا؟ رســـ
:  ماجة ابن رواية ويف .)4()أهلك أطعمه(  :قال مث أنيابه بدت حىت  النيب فضــــحك بييت أهل

 .)5()مكانه يوماً  وصم( 
 أنه للفطر؛ مبيح بســب أو عذر غري من بفطر رمضــان ار حرمة انتهاك فيه اجلامعة والعلة

  .الشهر حرمة به انتهك ملا نظر دون الكفارة، عليه جتب
 يفطر؛ يِّها أنه بينها واجلامع ذلك؛ بغري أو جلماع أو لشرب أو ألكل يقع قد والفطر

                                                
 .167 ص 3ج ،2306 برقم سننه يف الدارقطين أخرجه) 1(
ت) 2(   . 4و 3: اآل
  .2308 برقم الدارقطين أخرجه) 3(
   ،1936 ـ 1935 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 4(
 .1671 برقم السنن يف ماجة ابن أخرجه) 5(
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 اجلامعة العلة وهو رمضــــان، حلرمة منتهكاً  متعمداً  أفطر أنه فاملعىن خمتاراً، قاصــــداً  عامداً  يفطر
 .للفطر مبيح سبب دون بغريه أفطر من وبني جبماع أفطر من بني

 :ومنها شرب، وأ أكل أو جبماع له تقييد دون الفطر طالق الواردة األخبار :رابعاً 
ـــــ1 ـــــــ  !هللاِ  َرســـولَ  ":  قال رجالً  أن عنه هللا رضـــي ُهَريرة أيب َعن ، ُمحَيد عن الزُّْهِريّ  خرب ـــ
  .)1()رقبة أعتق(:  قال. "رمضان شهر يف يوماً  أفطرت
ـــــ2   هللا رسول فأمره رمضان، يف أفطر رجالً  أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن املوطأ خرب ـــــ

 .)2(احلديث" مسكيناً  ستني إطعام أو متتابعني، شهرين صيام أو رقبة بعتق يكفِّر أن
ـــــ3 َُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ :  قَاَلتْ  عنها هللا رضي اْلُمْؤِمِننيَ  ُأمَّ  َعاِئَشةَ  خرب ـــ  َعَلْيهِ  ا
 َجَلسَ  مثَُّ  ، رََمَضانَ  ِيف  َأْفَطْرتُ : فـََقالَ  ؟ َلهُ  َما َفَسأََلهُ  ، اْحَرتَْقتُ  ِإّينِ  ، هللاِ  َرُسولَ  َ :  فـََقالَ  َوَسلَّمَ 
َُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَُأِيتَ   َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َفَسَألَ  ، َمتْرٌ  ِفيهِ  اْلِعْرقَ  يُْدَعى َعِظيمٍ  ِمبِْكَتلٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا
 َُّ ََذا َتَصدَّقْ :  فـََقالَ  ، ِإلَْيهِ  الرَُّجلُ  فـََقامَ  ؟ اْلُمْحَرتِقُ  أَْينَ :  فـََقالَ  ، الرَُّجلِ  َعنِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا ِ()3(.  

ـــــ4  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إىل رجل أتى:  قالت عنها هللا رضي عائشة حديث ــــــــ
ـــــول :  فقال ــــأله احرتقت قد هللا رســ ــــــان يف أفطرت:  قال ؟ ماله فســـ  فأتى جلس إنه مث رمضـ

 .)4() به تصدق(:  فقال الرجل فقام احملرتق؟ أين:  فقال متر فيه العرق يدعى عظيم مبكتل
ـــــ5  قال سلم و عليه هللا صلى النيب إىل رجل جاء:  قال عنهما هللا رضي عمر ابن حديث ــ

 صنعت ما بئس:  قال نعم:  قال ؟ سفر وال عذر غري من:  قال. رمضان من يوما أفطرت إين: 
  .)5(احلديث. رقبة أعتق:  قال مرين؟ فما أجل:  قال! 

ـــــ6 ـــــــ ْعدٍ  ْبنِ  َعاِمرِ  حديث ــــ  فـََقالَ   النَِّيبِّ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ  قَالَ  أَنَّهُ  عنه هللا رضــــي أَبِيهِ  َعنْ  ســــَ
ْهرِ  ِمنْ  يـَْوًما َأْفَطْرتُ  انَ  شــــــَ ًدا َرَمضــــــَ ولُ  فـََقالَ  ُمتَـَعمِّ مْ  َأوْ  رَقـََبةً  َأْعِتقْ  : ( هللاِ  َرســــــُ ْهَرْينِ  صــــــُ  شــــــَ

                                                
  .8074 برقم البزار مسند) 1(
 620 رقم حديث مالك اإلمام موطأ) 2(
  .3099 برقم للنسائي الكربى السنن) 3(
 .صحيح إسناده: أسد سليم حسني احملقق وقال. 4663 رقم حديث يعلى أيب مسند) 4(
 .ثقات رجاله: أسد حسني قال. 5725 رقم حديث يعلى أيب مسند) 5(
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 .)1()ِمْسِكيًنا ِستِّنيَ  َأْطِعمْ  َأوْ  ُمتَـَتاِبَعْنيِ 
 :األخبار هذه من الداللة ووجه

ـــــ أ ــــ  يفّصل ومل متعمداً، رمضان من يوماً  أفطر أنه  النيب خيرب  السائلَ  كلها فيها جند أننا ـ
تالر  هذه بني اجلامع فكان. لكفارة عليه  هللا رسول وقضى أفطر، مب  يوماً  أفطر من أنّ  وا

 . الكفارة عليه أنّ  سفر وال عذر غري من رمضان من
ـــــ ب ـــــ  من ذلك ويظهر ،الفطر بتعمد رمضان حرمة انتهاك هي الكفارة إجياب من العلة أنّ  ـ

 فأمر رمضان يف أفطر رجالً  أنّ : "  هريرة أيب خرب ومن" رمضان يف يوماً  أفطرت: " السائل قول
 وال عذر غري نم: ( عمر ابن خرب يف للســــائل  النيب ســــؤال ومن" يكّفر أن  هللا رســــول
 ).رقبة أعتق(       :احلكم مناط فكان ،)سفر؟

ـــــ ج مل مًال،جم كان وإنْ " رمضان من أفطر رجالً  أنّ : " بلفظ املوطأ حديث أنّ  ـــــ  ليس وا
ـــــ عموم له ـــــ الكفارة مانعي أجاب كما ـ   أو الفطر سبب عن  يبالن فيه يستفصل مل مما أنه إالّ  ـ

 وهلذا ، هللا رسول صلهالستف احلكم يف مؤثراً  به أفطر ما أو الفطر سبب كان ولو أفطر، مباذا
 مع احلال حكاية يف الستفصالا ترك: " األصولية القاعدة هُ تْ مَ كَ حَ شملته وَ ف العموم، منزلة نـُزِّل
 ".املقال من العموم منزلة ينّزل االحتمال قيام

:  الشـــافعية أئمة من وهو واملتفقه، الفقيه كتاب يف هللا رمحه البغدادي اخلطيب يقول وكما
 وقت عن البيان خري إىل يؤدي ألنه منه، الســــــــبب إخراج جيوز ال ســــــــبب، على الوارد اللفظ"

 بنفســه يســتقل ال اللفظ كان  فإن ينظر ال؟ أم غريه فيه يدخل وهل جيوز، ال وذلك إليه، احلاجة
 كان  فإن الواحدة كاجلملة  السبب مع احلكم ويصري السبب، من فيه ما على مقصورا ذلك كان
ــــائل لفظ ــــــان، يف وذلك أفطرت،: قال إن: مثل عاماً، الســــــ  محل أعتق،: قال ن فأجابه رمضــــ

ــــــــبب ي مفطر كل  يف العموم على اجلواب  من العتق فعليه أفطر من: قال كأنه  الفطر، كان  ســـ
ــــــل؛ مل ملا أنه وذلك اللفظ، جهة من ال املعىن جهة ــــــتفصـ  وملا احلكم، خيتلف ال أنه على دل يسـ
 تعليل احلكم يف الســبب ألن بذلك، علل كأنه  صــار لعتق فيه فحكم الفطر، وهو الســبب نقل

                                                
 .752برقم الكبري املعجم يف والطرباين ،2396 رقم حديث الدارقطين سنن) 1(
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  .)1( "خاصاً  السائل لفظ كان  وإن
سياً   ل هللاحديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسو  :خامساً  قال: (من أفطر يف رمضان 

ـــــاء عليه وال كفارة) ـــــاء )2(فال قضــ ٍس عامداً قاصـــــــداً؛ عليه القضــ . واملفهوم: أّن من أفطر غري 
ـــــــارع بنفي والكفارة، فلو كان الذي يفطر عامدًا غري  ــــاء؛ الكتفى الشـ ٍس ليس عليه إالّ القضــــ

القضاء عليه، ولكن ملّا نَفى مع القضاء الكفارة عليه؛ ُفهم أّن من أفطر عامداً عليه الكفارة مع 
  القضاء، وهي داللة واضحة على حكم من أفطر متعمداً يف رمضان.

 توجب أنّ  حلرمته تهاكاً ان رمضان ار يف الفطر ملتعّمد األنسب فإن ذُكر، ما وفوق سادساً:
  :لسببني كفارة القضاء مع عليه

ا أنّه :األول الســـــبب ــــهر حرمة املنتهك املتعّمد يســـــتوي بدو   واملخطئ لناســـــيا مع الشـ
  .والعقل الشرع يف ظاهر وهذا احلكم، يف واجلاهل

 من مأخوذة الكفارة فإنّ  والتكفري، والسرت للزجر ُشرعت إمنا الكفارات أنّ : الثاين والسبب
ا التســتري، وهو التكفري   الفعلة وهي تفســريه، يف الشــوكاين يقول كما وتغطيه، الذنب تســرت أل

ا من اليت  . )3(تفسريمها يف والنسفي السعود أبو قال كما وتسرتها، اخلطيئة تكّفر أنْ  شأ
 والذي للزجر، مستحق عمداً  والشرب ألكل أفطر فالذي للزجر، الكفارات ُشرعت فإنْ 

  املفطر وليس لشهر،ا حلرمة منتهك بفطره عاصٍ  كالمها إذ للزجر، مستحق عمداً  جلماع أفطر
  .العاصي هو وحده جلماع

رعتْ  وإنْ   لتكفري حمتاجٌ  لشــربا أو ألكل أفطر الذي فإنّ  والســرت، للتكفري الكفارات شــُ
  .هومعصيت ذنبه لتكفري كذلك حمتاجٌ  جلماع املفطر أن كما ومعصيته ذنبه

 ومن فال شيء عليه، القيء ذرعه من: ( الكفارة على املستقيء من حديث وقياس من نفى

                                                
  .113 ص 1ج البغدادي، للخطيب واملتفقه الفقيه كتاب) 1(
، وابن حبان يف صحيحه برقم 2266، والدارقطين يف السنن برقم 7863برقم ) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 2(

، وحســنه األلباين 660ص  2، وصــححه احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام أنظره بشــرح ســبل الســالم، ج3521
ؤوط يف صحيح ابن حبان ج6070يف صحيح اجلامع برقم   .287ص  8وشعيب األر

  .304 ص 1ج النسفي تفسري ،284 ص 2ج السعود أيب تفسري ،351 ص 2ج للشوكاين القدير فتح) 3(
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  ه:و وجثالثة وال يفي لنفي الكفارة عمن أفطر متعمدًا ب ال يكفي .)1()القضاء فعليه استقاء
من العلماء فّرقوا بني من اســــتقاء هكذا ومن اســــتقاء عامدًا فأوجبوا  اً كثري   أنّ  الوجه األول:

ري  والقاضـــي وابن املاجشـــون الكفارة على من اســـتقاء عامدًا دون اآلخر، كاإلمام أيب بكر األ
وغريهم، وبعض األئمة أوجبوا على املســــتقيء القضــــاء والكفارة أبو الفرج املالكي  عبد الوهاب

فال يفي هــذا القيــاس  وهــذا موافق ملــذهــب من أوجــب الكفــارة، ثور،وأيب  كعطــاء واألوزاعي
م   . )2(مبطلو

اء غالباً ال يكون إال ملرض أو يالقيء واالســــتقو أّن املســــتقيء يف معىن املكره،  الوجه الثاين:
ملريض ال املتعمد، فغالبًا ما يكون سببه املرض خّف أو ثقل، فإما أن  شبهه، فيلحق املستقيء 

ا أْن يعجز عن القيء فيشـــق عليه احلال مشـــقة زائدة تضـــطره إىل االســـتقاء، وهذا هو يقيء وإم
وقد وجدت  املعروف املشـــــاهد الواقع، فاملناســـــب له القضـــــاء كاملفطر مكرهاً، وكاملفطر ملرض.

ـــــتقاء من غري مرٍض متعمدًا فعليه  ــــون اعتبار ذلك بعد أن قررته قال: " من اســــــ البن املاجشـــــــ
  .)3(القضاء والكفارة"

ـــــان، فالقيءإخراج للطعام أو  :الثالثالوجه  ما متعاكســــــ ّ أّنه قياس مع الفارق، والفارق أ
ــــراب، واألكل والشـــــرب إدخال هلما، وقد نّبه إىل هذا املعىن أبو هريرة رضـــــي هللا عنه حني  الشـ

  .)4(قال: " إذا قاء فال يفطر، إمنا ُخيرج وال يوجل" كما يف صحيح البخاري
 والكفارة لقضاءا مبيحٍ  سبب أو رخصة أو عذر دون متعمداً  أفطر من على أنّ  جند وهكذا

 .أعلم تعاىل وهللا. 

                                                
 بدائع ،103 ص 10ج الرب عبد البن االســتذكار وراجع. للصــائم القيء مســألة يف املرض أقضــية يف خترجيه ســبق) 1(

موع ،106 ص 5ج للشافعي األم ،319 ـــ317 ص 3ج البناية مع اهلداي ،92 ص 2ج الصنائع  ص 6ج ا
 ص 2ج القناع كشــــاف ،117 ص 3ج قدامة البن املغين ،419 ص 3ج للماوردي الكبري واحلاوي ،279
371.  

ـــــرح موطأ مالك البن العريب ج) 2( ــــــالك يف شــ ـــية العدويي، ج225ص4راجع: املسـ ، وفتح الباري البن 447ص  1، وحاشــــ
ري يف إجيــاب ال206ص  4حجر، ج ـــالــك عن األ ــــ ــــ كفــارة عن . وقــد أتى احلــافظ خبالف مــا نقلــه ابن العريب يف املســ

ري: إن استقاء عامداً فعليه الكفارة" ويف الفتح قال احلافظ:" واستدل  املستقيء عمداً ، ففي املسالك:"قال أبوبكر األ
قوال أئمة املذهب.  نه ال كفارة عليه على األصح عندهم". وابن العريب أعرف  سقاط القضاء عمن تقيأ عمدًا ري  األ

 وهللا أعلم.
  .447ص  1حاشية العدوي، ج) انظر: 3(
  ، بشرح فتح الباري.205ص  4) صحيح البخاري ج4(
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  رلنَّظـي سالنـَّازال إن]   3[ 
 ؤالالس: 

 ار وأنه صـــــائم أين نســـــيت وقد إليها أنظر فجعلت مجاهلا فأعجبين مجيلة امرأة يب مرت
  قضاء؟ عليّ  فهل.  أنزلت حىت رمضان
 وابالـج: 
 حمظورٌ  حمرمٌ  بشهوة األجنيب الرجل إىل املرأة نظر وكذلك األجنبية املرأة إىل الرجل نظر :أوالً 

 بغضِّ  والنســـاء الرجال آمراً  تعاىل قال فقد رمضـــان، غري يف حىت العلماء، تفاق زمان كل يف
ٱٱٱژٱٱڈڈٱٱڎٱٱڎٱٱٱڌڌٱٱڇڇڇڇڍڍچ النظر عن والكف األبصــار
ٱژ ٱڑٱ ٱڑٱ ٱکٱ ٱکٱ ٱکٱ ٱگٱکٱ ٱگٱ ٱگٱ ٱگٱ ٱڳٱ ٱٱڳٱ

 ، )2( العينني ز النظر أن الصـــــــحيح يف الثابت ومن ).1( چٱںڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڳڳ
  غري يف حمّرماً  كان ما أنّ  شـــــكّ  فال وعليه رمضـــــان، غري ويف رمضـــــان يف حمرم فالنظر ولذلك
 املباحات حىت رمضان ار يف حّرم الشرع فإنّ  جترمياً، وأكثر حترمياً  أشدّ  رمضان يف فهو رمضان

حه عما إلمســــاك وأمر  انتهاكاً  واجلماع والشــــرب األكل من املباح فعل كان فإنْ  ، للناس أ
 األجنبية إىل النظر مثل احملرمات وفعل احملظورات ارتكاب ترىَ   يكون فكيف رمضــــان حلرمة

 .برمحته مجيعاً  هللا عافا. جسيم وتعدٍّ  عظيم إمثٌ  أنّه الشكّ !!.. بشهوة؟؟
  : أمرين ارتكب فالسائل :نياً 

  .  بشهوة األجنبية إىل النظر استدامة :األول األمر
  . إكراه وال ضرورة غري من رمضان ار يف اإلنزال :الثاين واألمر

  :)3(حمرماً  ارتكب أنه اتفاقهم بعد قوالن املتبوعة املذاهب لعلماء حاله مثل ففي

                                                
ت ، النور سورة)  1(  . 31-30 اآل
، من نصـــيبه آدم ابن على كتب هللا إن: (  قال  النيب أن هريرة أيب عن صـــحيحه يف مســـلم أخرج) 2(  أدرك الز

مها تزنيان فالعينان ، حمالة ال ذلك  الز من حظه آدم ابن على قدر ب القدر كتاب يف احلديث...)  النظر وز
 . 2657 برقم

موع ، 100 ص 2ج ، الصـــنائع بدائع: يف واملذاهب األقوال انظر) 3(   ، 355-354ص 6ج ، املهذب شـــرح ا
 2ج املســالك تبيني ،321-318 ص 2ج ، للبهويت القناع كشــاف ،  61-58 ص 3ج ، قدامة البن املغين

 .167 ص
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 حنيفة أيب قول وهو القضـــاء، وعليه النظر بتكرار إلنزال صـــومه أفســـد أنه: األول القول
  .عنه رواية يف وأمحد والشافعي
 وهو والكفارة، قضاءال فعليه اره يف رمضان حرمة وانتهك صومه أفسد أنه: الثاين القول

 القول وهو شــــافعية،ال من الطربي خلف وأيب األخرى الرواية يف وأمحد ثور، وأيب مالك، قول
 راهويه بن وإسحاق كاملبار  ابن هللا وعبد البصري واحلسن كعطاء السلف من مجاعة عن احملكي
  .وغريهم

  :  والراجـح
  :لسببني وذلك اجلمهور، قول على الكفارة، دون القضاء عليه أن ]1[

  فكلهم األربعة، املذاهب يف عليه املتفق القول هو لقضـاء عليه احلكم أن :األول السـبب
  .الكفارة وافقهم ومن املالكية وزاد القضاء، عليه وأنّ  صومه أفسد أنه على اتفقوا

ـــــ املعىن يف اجلماع أشبه وإن أنه :الثاين السبب ـــــ؛ واإلنزال لنظر االستمتاع فيه إذ ـ  أنه إالّ  ـ
 ، حكمه مثل يعطى ال اجلماع دون فما للكفارة سبباً  اجلماع كان فلو اجلماع، من شك بال أقلّ 

  . قرر كما اجلماع من أقلّ  ألنه حباله أنسب القضاء فكان
 أو شرب أو أكل من على القياس يصح فال وعليه صائماً، كان أنه لنسيانه اعتبار ال] 2[
 يقصـــد ومل األصـــل، يف مباحاً  فعل فإمنا ســـياً  جامع أو شـــرب أو أكل من ألنّ  ، ســـياً  جامع

 مبحرم صــــومه وأفســــد بذلك هللا عصــــى أنزل حىت وكرره النظر اســــتدام ومن صــــومه، إفســــاد
ن ال مباحًا؟ فعل من على األصــل يف حمرماً  فعل من يقاس فكيف األصــل، يف ومعصــية  يســتو

  . مثالً 
  . املعصية هذه عن واإلقالع التوبة على والعزمُ  االستغفارُ  القضاء مع لزم لذلك
  .إليها يسارع من اخلريات إىل املوفق وهو أعلم تعاىل وهللا

  

  األفــالم املثيـرة]  اإلنــزال مبشــاهدة 4[ 
 ؤالالس: 

 األفالم ومشاهدة الغرامية القصص قراءة أهوى ولكنين رمضان، صيام على حمافظة فتاة أ
  األفالم هذه مع أندمج ما وكثرياً  األشـــــــياء، ذه رمضـــــــان ار أكثر وأقطع" اخلليعة"  املثرية

  ؟األشياء هذه مع صيامي حكم فما" إنزال"  رطوبة أجد وبعدها رة أشعر حىت والقصص
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 وابالـج:  
 تعيش فاليت املؤاخذة، يف وأشدّ  للصيام إفساداً  أكثر ولكنها ، بسابقتها شبيهة املسألة هذه

 عظيماً  إمثاً  اكتسبت ليعةاخل األفالم ومشاهدة الغرامية القصص بقراءة رمضان ار يف وقتها جلّ 
  :منها وشروراً  ومساخط مفاسد نفسها على جلبت ذلك وفوق ، كبرياً  وذنباً 
 مرفوعاً  أوس بن شداد حديث ويف هواها نفسها أتبعت :  

  .)1()  األماين هللا على ومتّىن  هواها نفسه أتبع من والعاجز(.. 
 ســنن خالفت ذلكوب القرآن، شــهر يف القرآن قراءة على الغرامية القصــص قراءة قّدمت 

 إذا كانوا الذين ومةاملرح األمة هذه من والصاحلات الصاحلني وسنن عليهم هللا رضوان السلف
  .العلوم ومدارسة الناس تعليم عن حىت القرآن لقراءة تفرغوا رمضان دخل
 ــــوقا تبث اليت اخلليعة األفالم من الزور مبشـــــــاهدة الثمني وقتها مألت   والفجور لفســـ

ون، اخلالعة إىل وتدعو ، والعصيان   .والعصيان الفسوق يهإل هللا كّره الصاحل واملؤمن وا
 ونو  للخالعة واملشــــاهدة النظر دامة رمضــــان ار حرمة انتهاك تعّمدت  ومعايشــــة ا

  .أنزلت حىت والتخّيل والتفكر والفجور، الفسوق
ـــــ فهذه ــ ـــــ خالف أو شك بال ـ ــ م من كرمياً  يوماً  وخسرت صومها أفسدت ـ   واملغفرة لعفوا أ
ت والرضوان   والغفران الرمحة شهر من املضاعفة واملثو

  :قوالن فللفقهاء ؟، عليها ماذا أّما
 واحلســن عطاء عن ثوروحمكي وأيب املالكية قول وهو والكفارة القضــاء عليها: األول القول

ا راهويه، بن وإســـــــحاق املبارك بن هللا وبعبد  الفكر دامة مائها وإخراج اإلنزال تعّمدت أل
 جيب كلهم نظر تكرار أو فكر إدامة أو مباشرة، أو بقبلة، حال ي اإلنزال تعّمد ومن والنظر،

                                                
  الســـنن يف والبيهقي ، 3489 برقم 417 ص 8ج املســـند يف والبزار ، 124 ص 4ج مســـنده يف أمحد أخرجه) 1(

 ص 1ج املســتدرك يف واحلاكم ، 638 ص 4ج 2459 برقم والرتمذي ، 369 ص 3ج 6306 برقم الكربى
 حديث هذا:"  الرتمذي وقال" خيرجاه ومل البخاري شـــــــــرط على صـــــــــحيح:"احلاكم وقال 191 برقم 125
 . اهـ".حسن
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 .)1(.والكفارة القضاء عليهم
 مكانه، آخر يوم بصيام أفسدته الذي اليوم هذا فتقضي وحده القضاء عليها: الثاين القول

  .)2(جلماع خاصة الكفارة أن على اجلمهور، قول وهو
 اجلبار لقويا ســـــخط جملبات أقوى من والفعلة جســـــيم اإلمث أنّ  مع أرجح اجلمهور وقول
 مبا الكرمي رمضـان رشـه على وحتافظ ذلك عن تقتلع أن أختنا ونرجو املبني، اخلسـران وحمققات

ا دنياها يف هلا املفيد لنافع وقتها متأل وأن بصومها يليق  . وآخر

  ] التتابـع والتفــريق فــي القضـــاء5[

 ؤالالس: 

م عليّ   عليّ  واجب فهل ،أقضــيها أن وأريد يب، أملّ  ملرض فيها أفطرت رمضــان شــهر من أ
م هذه أقضــي أن ميكنين أم ؟ متتابعة أقضــيها أن م بعد مث ، ومنيي أو يوماً  متفرقة األ  بعد أو أ

  .مجيعها؟ أقضيها حىت وهكذا يومني أقضي شهرين أو شهر بعد أو ، أسبوع
 وابالـج:  

 قضاء أنّ  إىل املشهورة الفقهية واملذاهب الصاحل السلف من العلم أهل أكثر ذهب] 1[ 
ـــــن، متتابعاً  القضـــــــاء ولكن متفرقاً  وجيوز متتابعاً  جيوز رمضـــــــان  األربعة األئمة قول وهو أحســ
 وسـعيد البصـري احلسـن: التابعني ومن واألوزاعي، الثوري وسـفيان ثور وأيب راهويه بن وإسـحاق

 ذلك إىل وسبقهم. وغريهم وجماهد قالبة وأيب والشعيب عتبة بن هللا عبد بن وعبيدهللا املسيب بن
ـــوان الصــــحابة من مجاعة  بن وأنس ، عباس وابن ، طالب أيب بن علي: ومنهم عليهم هللا رضـ
  .)3(.وغريهم جبل بن ومعاذ ، هريرة وأبو ، مالك

                                                
موع. 167 ص 2ج ، املسالك تبيني ، 707 ص 1ج ، الدردير للشيخ الصغري الشرح:  انظر) 1(   املهذب شرح ا

 . 355-354 ص 6ج ،
  ص 3ج قدامة، البن املغين ، 100 ص 2ج ، الصـــنائع بدائع ، الســـابق املوضـــع املهذب شـــرح جمموع:  راجع) 2(

 321-318 ص 2ج ، للبهويت القناع كشاف ،  58-61
موع ، 92-91 ص3ج ، قدامة البن املغين:  انظر) 3(  1ج العدوى حاشــية  ، 387 ص 6ج ، املهذب شــرح ا
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 متتابعاً  يفعله مل إن متفرقاً  القضــــاء وجيزئه متتابعة يقضــــيها أن جيب:  الظاهرية وقال] 2[
 الزبري بن وعروة وعائشــة عمر ابن: منهم والتابعني الصــحابة من الســلف بعض عن وحكي ،)1(

  .)2(والنخعي
  .)3("التتابع يف فضيلة وال سواء، والتفريق التتابع:"قال أنه الطحاوي عن وحكي] 3[

  : والراجـح
  فال متفرقاً، يكون نأ وجيوز متتابعاً  يكون أن جيوز رمضــان فقضــاء ، اجلمهور إليه ذهب ما

 عليه ما يقضــي أن القضــاء أراد ملن يســتحب ولكن ، متفرقاً  رمضــان من عليه ما قضــى من مث
  :اآلتية لألدلة وذلك متتابعاً 
ٱٱٱٱٱےٱٱھٱٱھٱٱھٱچٱ:تعاىل قوله ظاهر] 1[ ٱٱۇٱٱۇٱٱڭڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱےٱ

 اآلية من موضــــــعني يف والتفرق التتابع جواز على والداللة.)4( چٷٱٱۈٱٱۈٱٱٱۆٱٱۆ
  :الكرمية

ٱٱچ: وجل عز قوله يف: األول املوضـــــــع  مقّيد غري مطلق هذاو  چٱٱڭڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۓٱ
  .التتابع جيوز كما التفرق فجاز غريه، أو بتتابع

 چٱٱۋٱٱٱٷٱٱۈٱٱۈٱٱٱۆٱٱۆٱٱۇٱٱۇٱٱڭٱچ :ســـــــبحانه قوله يف :الثاين املوضـــــــع
  يفرق أن له ليسرا أن رأى فمن عليه، أيسر هو مبا القضاء عليه من يقضي أن اليسر ومقتضى
  .  ذلك فله القضاء،
ـــــــاء يف قال فقد ،  اجلراح بن عبيدة أيب قول املعىن هذا يف روي ما مجيل ومن   قضـ

                                                
 . 457 ص

ر احمللى:  انظر) 1(   ، 92-91 ص3ج ، قدامة البن املغين ،.  768 رقم مســـألة 408 ص 4ج ، حزم البن آل
 . 457 ص 1ج العدوى حاشية

 . نفسها السابقة املصادر:  راجع)   2(
موع)    3(  . 387 ص 6ج ، املهذب شرح ا
 . 185 اآلية البقرة سورة)  4(



 

 
 

  

 202 

  .)1(" قضائه يف عليكم يشقّ  أن يريد وهو فطره يف لكم يرّخص مل هللا إنّ : " رمضان
  رجل! هللا رسول : قيل: قال كيسان بن صاحل فعن ذلك، يف  النيب عن روي ما] 2[
:(  هللا رسول فقال عنه؟ أجيزيء منقطعني يومني أو يوماً  فقضى رمضان من قضاء عليه كان

. نعم: قالوا برئت؟ ذمته أترون دينه يقضي حىت ودرمهني درمها فقضاه دين عليه كان لو أرأيت
  تقطيع عن ســـئل    هللا رســـول أن مث بلغين قال املنكدر بن حممد وعن)  عنه يقضـــي: قال

 الدرهم فقضــى دين أحدكم على كان لو أرأيت إليك، ذلك:(فقال رمضــان شــهر صــيام قضــاء
  .)2()يغفر أو يعفو أن أحق فا قضاء؟ يكن أمل والدرمهني

 التتابع بوجوب لالقو  إليه نســب ومن ، عليهم هللا رضــوان الصــحابة مجاهري قول أنه] 3[
 .ذلك يثبت مل فإنه

  ٌّفعلي  أخرج فقد لتتابع، القول عنه روي كما التفريق جبواز القول عنه روي  
  .)3(ساً  متفرقاً  به يرى ال كان أنه عليّ  عن سننه يف البيهقي
 لتتابع، القول عنه روي كما التفريق جبواز القول عنه روي عنهما هللا رضــي عمر وابن  

  .)4("بع شاء وإن فّرق شاء فإن سافر إن: " قوله عنه روي فقد
 م ، ةحمقق غري عائشـــة إىل والنســـبة : " لقوهلا إليها التتابع بوجوب القول نســـبوا إمنا أل
م من فعدة نزلت  ، يصـــح وال يثبت ال اخلرب فهذا.)5( "متتابعات فســـقطت ، متتابعات أخر أ
ا صح؛ ولو   .مطلوً  يعد فلم وسقط، ُنسخ قد التتابع أن ذكرت فإ

 أهل على ريهتيســــ ومقتضــــى تعاىل رمحته بســــعة الســــعة على األمر أن فالراجح هذا وعلى
  .الرمحان  الرحيم واملّنة احلمد فله ، قضاءً  أو أداءً  الصيام

                                                
 . 92-91 ص 3ج ، قدامة البن املغين)  1(
: "   آخره ويف املنكدر بن حممد عن األثرم ورواه إســـناده حســـن وقد  259 ص 4ج الكربى الســـنن يف البيهقي) 2(

 . 92 ص 3ج قدامة البن املغين ،"والتجاوز لعفو أحق فا
 . 8035 برقم 259 ص 4ج ، البيهقي سنن)  3(
 . 91 ص 3ج ، قدامة البن املغين)  4(
 . 7657 برقم ، 242 ص 4ج ، الرزاق لعبد املصنف)  5(
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  ] مـَـْن مــات وعليــه قضاٌء أو صيــامٌ 6[
 ؤالالس: 

م صـوم هللا رمحه أيب على كان  يقوم أن وقبل ،رمضـان شـهر يف أصـابه ملرض رمضـان من أ
م تلك بقضـــــاء  أبناؤه حنن علينا هلو  شـــــيٌء؟ هو عليه فهل عليه، هللا رمحة املوت عاَجَله األ

  .شيء؟ وأهله

 وابالـج: 
  :حالتان فله بعضه أو كله رمضان قضاء وعليه مات من

م إفطاره يف معذوراً  يكون أن :اُألوَىل  احلالة   رجل مثل مات، حىت هعذر  ودام رمضــــان، أ
ماً  مرض   .هب مات حىت مرضه فاستمر رمضان خرج حىت فيها فأفطر رمضان من أ

 ، وورثته أبنائهو  أهله على وال عليه، شـــيء فال ، القضـــاء عن حىت معذور أنه حكمه فهذا
ـــــ قائماً  كان الرخصة سبب ألن ــ ـــــ الرضاع أو احلمل أو السفر أو املرض وهو ـ ــ  مطالباً  يكن فلم ـ

  . قضاءً  وال أداءً  ال أصالً  بصوم
ما هللا رمحهما وقتادة طاوس عن ُحكي ما ســـــوى الفقه أهل أكثر قول وهذا : " قاال فإ

 إذا اهلرم كالشـــيخ عنه اإلطعام فوجب عنه لعجز ســـقط واجب صـــوم ألنه عنه اإلطعام جيب
  )1("عنه لعجزه الصيام ترك

  فعليه حياً  زال ما اهلرم الشـــــيخ ألن ، الفارق مع قياس اهلرم الشـــــيخ على القياس: قلت
 .يكّلف ال وامليت مات قد املسألة وصاحب الفدية، أو الصوم

  .مات حىت ليهع ما يقض مل ولكنه رمضان بعد القضاء من يتمكن أن :الثانية احلالـة
  :مذاهب إىل العلماء ذهب احلالة هذه حكم ففي

  حلديث ، ثور أبو ووافقه القدمي يف الشافعي قول وهو ، وليه عنه يصوم أن :األول املذهب

                                                
موع:  راجع) 1(   االختيار ، 85 – 84 ص 3ج ، قدامة البن املغين ، بعدها وما 388 ص 6ج ، املهذب شــرح ا

  ،417-415 ص 1ج ، للبيضـــاوي الفتوى دراية يف القصـــوى الغاية.  174-173 ص 1ج املختار، لتعليل
تهد بداية اية ا  . 175-174 ص 2ج ، املقتصد و
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  .)1()  ولّيه عنه صام صيام وعليه مات من: (قال  النيب أن عنها هللا رضي عائشة
 أوليائه على صــــــيام وال مســــــكيناً  يوم كل عن يطعموا أن ورثته على أن: الثاين واملذهب

 الليث ووافقهما عندهم، املذهب خمتار وهو اجلديد يف والشــــــافعي احلنابلة قول وهو وورثته،
  مات من: ( مرفوعاً  ماجة ابن سنن يف عمر ابن حبديث أخذوا وقد وغريهم، والثوري واألوزاعي

 .)2() مسكيناً  يوم كل مكان عنه فليطعم شهر صيام وعليه
 إذا إالّ  ، إطعام وال هعن صـــيام ال وورثته وأوليائه أهله على شـــيء ال أنّه: الثالث واملذهب

مه مكان عنه إلطعام وّصى   .مسكيناً  يوم كل عن ورثته عنه أطعم عليه؛ كانت اليت أ
  فيها األصـــــل البدنية العبادات أن فالقياس والقياس، والقرآن احلديث بني اجلمع ودليلهم

 عن أحد يصــوم ال فكذلك ، أحد عن أحد يتوضــأ وال أحد عن أحد يصــلي فال ، النيابة عدم
  .)3("أحد عن أحد يصوم ال:"  فقال عنهما هللا رضي عباس ابن عن هذا روي وقد ، أحد

تمع من: "الرب عبد ابن قال  عليه والقياس أحد، عن أحد يصــلي ال أنه الصــالة يف عليه ا
 أحد عن أحد يصوم فال ، كالصوم بدن عمل الصالة ألن ، أحد عن أحد يصوم ال أن يقتضي

  )4(" أحد عن أحد يصلي ال كما
 من التابعني من وال  هللا رســــول أصــــحاب من أحداً  أن أمسع ومل «قال أنه مالك وعن

 عن أحد كل ذلك يفعل وإمنا أحد، عن أحد يصلي وال أحد، عن يصوم أن أحداً  أمروا املدينة
  .                                                           )5( اهـ »نفسه

 أو الصـيام فإجياب ،)6(چۉٱٱۉٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۋٱچ تعاىل قوله يف املعىن هذا يقرر والقرآن

                                                
ب الصوم كتاب ، البخاري أخرجه) 1(   ومسلم الباري، بفتح 192ص 4ج: 1952 برقم ، صوم وعليه مات من ،

 كتاب داود وأبو.  النووي بشــرح 265 ص 7 ج: 153 رقم حديث ، امليت عن الصــيام قضــاء ب الصــيام، كتاب
 .315 ص 2ج: 2400 رقم حديث ، صيام وعليه مات فيمن ب ، الصوم

 وقال.  558 ص 1ج ، 1757 برقم رمضـــان صـــيام وعليه مات من ب الصـــيام كتاب يف ماجة ابن أخرجه) 2(
  .عمر ابن على موقوف أنه الصحيح:  الرتمذي

 . 257 ص ،4ج:للبيهقي الكربى السنن 168 ص 10ج: واالستذكار ، 40 ص 3 ج: نفسه املوافقات) 3(
  .  173 ص 10ج:  االستذكار:  انظر) 4(
  .  نفسه املوافقات) 5(
  .  18: فاطر سورة) 6(



 

 
 

  

 205 

 والصــيام )1( چٱÖٱٱÕٱٱÔٱچ      تعاىل وقوله غريه، على ما له حتميل وليه على اإلطعام
  .)2(له فليس ، بسعيه وليس غريه سعي عنه

جلمع ت هذه بني و  صام صيام عليهو  مات من(  عائشة حديث وبني السابق والقياس اآل
  وعليها ماتت رأةام عن ســئلت وقد عنها هللا رضــي قالت فقد عائشــة عن روي وما)  وليه عنه

  . عنها أطعموا: فقالت ، صوم
  يليهم ومن الصــــحابة معظم يف دائماً  العمل برتك إخبار فهذا «:  هللا رمحه الشــــاطيب قال

  )3( هـ ا   »عمله مجلة يف عليه عّول أنه كما املسألة، يف عليه عول الذي وهو
 هو حنيفة وأيب مالك قول فكان ، الرتجيح من أوىل اجلمع أن الفقه أهل عند واملعروف

 ـ ولكنهم طعام،إ من وال صــيام من ال شــيٌء، صــيام وعليه مات من أهل على فليس ، الراجح
 أطعموا أو عنه موافصا ـ عمر ابن وحديث عائشة حديث ـ احلديثني بظاهر عملوا لو ـ ذلك مع
. ..  بذلك عليهم زامإل ال ولكن ، النيب عن صح حديث لظاهر موافقة فيه إذ مانع، فال عنه
 .. أعلم تعاىل وهللا

  

  ] صيام ست من شوال ملن عليه قضاء فرض7[
 ؤالالس:  

م مبرضٍ  أصــــبتُ  ماً، فيه أُفطر أن إىل اضــــطرين مما رمضــــان شــــهر أ  شــــهر خروج بعدو  أ
 مل ألين ، دتترد مث ، شوال من ستٍ  صوم فضل أدرك أن أحببت ؛ شوال شهر وحلول رمضان

م من عليّ  ما أقض ا اليت األ  ستاً  أصوم أن مين يصحّ  فهل ، املرض بسبب رمضان من أفطر
  .؟ رمضان قضاء وعليّ  تطوع صيام أي أو شوال من

 واباجل: 
 لقوله واجبٌ  رمضـــان قضـــاء أنّ  ومعروف ، القضـــاء قبل التطوع حبكم تتعلق املســـألة هذه

                                                
  .  39: النجم سورة) 1(
  . 10ص 3ج: املوافقات:  انظر) 2(
    نفسه املصدر) 3(
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  جيوز ال أنه املسألة يف فاألصل. بواجبٍ  ليس التطوع صيام بينما  چٱٱٱٱڇچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇچٱٱتعاىل
 صــام فلو واجباً  ليس والتطوع ، لواجب إالّ  ُيرتك ال الواجب ألن ، القضــاء قبل تطوعاً  الصــيام
 .الواجب غري التطوع أجل من القضاء واجب ترك قد يكون تطوعاً 

  :أقوال ثالثة إىل املسألة هذه يف الفقهاء أقوال اختلفت ذلك ومع
 ال" الســـابقة القاعدة على بناءً  القضـــاء، قبل التطوع صـــيام جواز عدم يرى: األول القول

    عن أمحد وحلديث"  لواجب إالّ  الواجب ُيرتك
 منه يُتقبل ال فإنه يقضـــه؛ مل شـــيء رمضـــان من وعليه تطوعاً  صـــام من: ( مرفوعاً   هريرة أيب

  .)1() يصومه حىت
 أن له فيجوز شوال، فضيلة لينال ، قضاء عليه كان وإنْ  التطوع جواز يرى : الثاين القول

  : ألمرين رمضان، من عليه ما يقضي مث شوال من ستاً  يصوم
ع، بوقت تتعلق عبادة القضــاء أن :األول األمر  ألنه والتطوع، قضــاءال بني تزاحم فال موســّ
  فضــل ينال نأ يســتطيع وال ، شــوال غري وقت أي يف رمضــان من عليه ما يقضــي أن يســتطيع

  . شوال يف إال شوال
  .لصوما فكذلك ، وقتها يف يتطوع فإنه ، الصالة على قياساً  :الثاين واألمر

ن والقوالن   .)2(تعاىل هللا رمحه أمحد اإلمام عن مرو
 نية فيه ُيشــــرك واحد بصــــيام والتطوع القضــــاء بني اجلمع جواز إىل يذهب :الثالث القول

  يف رمضــان من يهعل ما يقضــي كأن الفضــيلة، وقت يف القضــاء فيصــوم القضــاء، نية مع التطوع
 ذي من العشر مأ يف رمضان يقضي أو ، شوال من ست وصيام رمضان قضاء بني مجعاً  شوال

  . ذلك وحنو عاشوراء، يوم أو احلجة،
  ..والشافعية للمالكية قول وهو

                                                
 الزوائد جممع يف اهليثمي وقال األوســــــط يف والطرباين ،. 8606 برقم 352 ص 2ج املســــــند يف أمحد أخرجه) 1(

  . حسن حديث وهو) 3/179(
 . 68 ص 3ج قدامة، البن املغين راجع) 2(
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  :)1( الكفاف شرح يف اليعقويب قال فقد املالكية أما
  اءـلقض بـطول ملن ندبٌ        وراءــعاش يوم فللقضاء        

  وراءــوعاش اـالقض لقاصد      الرائي رآه قد ينِ ذَ  وأجرُ   
ـــرح على احلبيب حتفة يف جاء كما عندهم املعتمد فهو الشــــافعية وأما   قال: "اخلطيب شـ

 يوم ثواب له حصــــل نذر أو قضــــاء عن مثالً  عاشــــوراء صــــام من ن البارزي وأفىت: البجريمي
  .)2(" املعتمد وهو ، عاشوراء

 شــــوال يف أي فيه صــــام ولو: "األنصــــاري زكر للشــــيخ التحرير على الشــــرقاوي يف جاءو 
  وجود على املدار إذ تطوعها، ثواب له حصــل آخر نفال أو نذرًا أو غريه أو رمضــان عن قضــاء
م ستة يف الصوم   ال لكن)  النفل أو النذر أي( أحد عن صامها أو ا يعلم مل وإن شوال من أ
  شوال، من الست خصوص عن صومها بنية إال املطلوب على املرتتب الكامل الثواب له حيصل

  ستاً  وأتبعه رمضان صام أنه عليه يصدق مل ألنه شوال، عنه صام أو رمضان فاته من سيما وال
  . )3("شوال من

  :اآلتية لألسباب ،الراجح املختار هو وهذا
 احلجة، ذي من العشــر يف رمضــان قضــاء يســتحب كان أنه  اخلطاب بن عمر أنّ ] 1[

م من ما: " قال وقد م، هذه من رمضــــان شــــهر فيها أقضــــي أن إيلّ  أحبّ  أ  ذي لعشــــر األ
  .)4("احلجة
 عن تعاىل هللا رمحهم عبدهللا بن وســامل حممد بن القاســم ســأل عمران أيب بن خالد أنّ ] 2[

                                                
تدي مرام) 1(  .301-300 ص 1ج اخلدمي، أمحد بن احلسن حممد اجلوادي، لليعقويب املبتدي، كفاف شرح ا
 . 154 ص 3ج اخلطيب شرح على احلبيب حتفة) 2(
  ،457ص3ج والعبادي الشــــرواين حواشــــي: وراجع ،427ص 1،ج األنصــــاري لزكر التحرير على الشــــرقاوي) 3(

اية ،431 ص 1ج املطالب أســــىن على الرملي وحاشــــية ،304 ص 2ج للدمياطي الطالبني إعانة وحاشــــية  و
 . شوال من ستة صوم ب احملتاج

 املصــنف يف شــيبة أيب وابن ،7744 برقم مصــنقع يف الرزاق عبد وأخرجه ،311 ص 1ج ملالك، الكربى املدونة) 4(
 472 ص 4ج الكربى السنن يف والبيهقي ،1 برقم488 ص 2ج
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  .)1(" عاشوراء يوم ويقضيه نعم: " قاال العشر؟ يف أيقضيه رمضان، من يوم عليه رجل
 واحد، بفعل ســتحبوامل الواجب بني فيها جلمع وتتم تصــح العبادات من كثرياً  أنّ ] 3[

  : ذلك ومن
ـــــ ــــــ  واحد ُغسل يف واملستحب الواجب بني فجمع اجلمعة يوم واجب ُغسل عليه كان من أـ

 وابتكر، وبّكر ، واغتسل اجلمعة يوم َغّسل من: ( النيب حديث إليه ويشري ، وأجزأه منه صح
  .)2()  وقيامها صيامها سنة أجر خيطوها خطوة بكل له كان وأنصت، واستمع ود

ـــــ ب ــــــ  له، حصال جداملس وحتية الفرض نوى إذا حبيث بفرض املسجد حتية تؤدى أن ميكن ـ
ا، حيصل مل التحية ينو مل وإن   .املالكية يقول كما ثوا

  .)3(الشافعية يقول كما بذلك وحتصل والنفل لفرض احلاجة ركعتا وتؤدى ـ ج
ـــــ د ـــــــ ــ  كوقت ســــتحبةامل التنفل أوقات يف فوقّته قدمية صــــالة من فوائت قضــــاء عليه من ـ

  . صحّ  لليل التهجد ووقت الضحى
م يف رمضــان قضــاء توقيت ويصــحّ  جيوز كذلك  شــوال، نم كســت صــيامها املســتحب األ

  .فضلهما الرحيم ميالكر  بكرم وينال ذلك، وحنو عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم احلجة، ذي وعشر
  :له اَألْوَىل  ذلك مع ولكن الثالثة، يف للصائم اخليار فإنّ : وعليه

  ..  التطوع يصم مث أوالً  يقضى أنْ : أوالً 
  ما بعد فيما قضى مث شوال من الست تطوعاً  صام ذلك، عليه شق أو يستطع مل إنْ : نياً 

  ..رمضان من عليه
 نية شراك واحد صيام يف والتطوع القضاء بني مجع ذلك؛ يستطيع ال أن خشي إنْ : لثاً 
   . )4( الثالث الصور منه وصّحت ذلك، فله شوال فضيلة لنيل القضاء يف التطوع

                                                
 .311 ص 1ج الكربى املدونة) 1(
 . األلباين وصححه الرتمذي وحسنه ،367 ص 2ج 496 برقم الرتمذي أخرجه) 2(
 .75 ص 2ج ، احلبيب حتفة: راجع) 3(
  أن إذ"  مرتوك هو ما ســـياقه يف: " هللا رمحه قدامة ابن فيه قال وقد لالحتجاج يصـــلح فال الســـابق هريرة أيب حديث أما) 4(

 يشمل وهذا...)  منه يتقبل مل يقضه مل شيء رمضان من وعليه رمضان أدرك من(  وصدره فيه علة يظهر احلديث صدر
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  ريقغاذ إنقى علوِّي للتقر الفط] 8[
 ؤالالس: 

م من يوم يف صـــائماً  كنت  على وأ لعصـــرا صـــالة وبعد لشـــمالية، بالد يف رمضـــان أ
 وشــعرت جداً  رهقاً م وكنت واإلنقاذ، النجدة ويطلب يســتنجد غريقاً  أرى يب إذا النيل شــاطيء

 الغريق، أنقذ حىت اءً م منه فشـــربت النيل إىل فســـارعت أفطرت إذا إالّ  إنقاذه أســـتطيع ال أنين
لفعل  .؟ الغريق إنقاذ جلأ من إفطاري حكم فما ، واحلمد إنقاذه يف تعاىل هللا وفقين و
 واباجل:  

  يتقبل وأن طرك،وف بصـــومك خرياً  جيزيك أن بكرمه وأســـأله الســـائل، أخي إليك هللا أمحد
  .القيامة يوم موازينك به ويثقل الصاحل العمل هذا

 خرياً  به جتزى صـــاحل لعمل الغرق على املشـــرف أخيك إلنقاذ النجدة من به قمت ما فإنّ 
ته ألعمالا جزاء فيه تتضـــاعف الذي رمضـــان يف ســـيما وال تعاىل، ومّنه بكرمه ربك من  ومثو

  .كثرية أضعافاً 
 أن إىل منهم فريق وذهب ، الغريق إنقاذ على ىللتقوِّ  الفطر جواز إىل العلماء ذهب وقد
  فإنه ؛ إنقاذه على ليتقّوى لفطر إالّ  وإنقاذه ختليصــه ميّكنه ومل الغرق على مشــرفاً  رأى الصــائم
  :لآليت وذلك. )1(الغريق وينقذ يفطر أن عليه واجب
  إنقاذه عن الصائم لعجز لفطر إالّ  الواجب هذا يتحقق ال ولكن ، واجب الغريق إنقاذ أنّ ] 1[

 . واجب فهو به إالّ  الواجب يتم ال ما ألن ، الفطر فوجب ،
 حق على مقّدم اآلدمي وحق ، تعاىل هللا حق والصـيام ، آدمي حق الغريق إنقاذ وألن] 2[

                                                
 ال وهذا ، رمضـــان يصـــوم ال املاضـــي رمضـــان قضـــاء عليه من ن يقضـــي أنه كما ، عذر له يكن ومل عذر له كان من

  ذكره الذي وحســنه: قلت" أعلم وهللا ، هليعة ابن بســبب صــحته يف االختالف مع هذا مقدوحاً  اخلرب جيعل مما ، يســتقيم
 عن إســــقاطه يف واضــــحة قدامة ابن ذكرها اليت والعلل هليعة، ابن يف رأيه على الســــند جهة من فهو ســــبق فيما اهليثمي

 . 68 ص 3ج ، قدامة البن املغين وراجع.. أعلم وهللا به، االحتجاج
م مصــاحل يف األحكام قواعد:  انظر) 1( موع ، 53 ص 1ج ، الســالم عبد بن للعز األ   ص 6ج املهذب، شــرح ا

340 . 



 

 
 

  

 210 

 فُقدِّم حقه بفوات يتضــــرر اآلدمي بينما حقه بفوات الضــــرر يلحقه ال تعاىل هللا ألن تعاىل، هللا
  .تعاىل حقه على اآلدمي حق

ـــــــيـــام وألنّ ] 3[  من فكالمهـــا النفس، حفظ من الغرق وإنقـــاذ الـــدين، حفظ من الصــــ
ت  الصيام بينما الصيام، على حلفاظ تداركه يفوت الغريق نفس حفظ ولكن اخلمس، الضرور

 املقاصد فقه ومن أفطر، الذي مكان يوم بقضاء يتداركه أن ميكنه ألنه لفطر، تداركه يفوت ال
  .. أعلم تعاىل وهللا. .. )1( مهاله تداركه يفوت ال مما لتقدمي أوىل مهاله تداركه يفوت ما أنّ 

امــع 9[   رالفجــى طلــوع إل] ا
 ؤالالس: 

 فإذا بعيد الفجر أن يظن وهو رمضان ليايل من ليلة يف أهله جيامع كان من صيام حكم ما
  الفجر؟ بطلوع يؤذن النداء يسمع به

 وابالـج: 
  :أصناف وهم أحوال، له الفجر طلوع إىل جيامع الذي

 عليه فطلع عاجلما  إىل فبادر طلوعه ووشـــــوك الفجر بدنو يعلم كان من :األول الصـــــنف
  . اجلماع حال يف ليزا ال وهو عليه سيطلع الفجر أن عادته من يعلم وكان جيامع وهو الفجر

 مع نزع ســـــواء ليوما هذا قضـــــاء وعليه ليًال، بدأ قد كان وإن اجلماع حقه يف ُيكره فهذا
  .فيقضيه اليوم هذا يامص بفساد فيحكم صيامه، إفساد تعّمد لذي أشبه ألنّه متادى، أو الفجر

 أو ، أهله من طرهو  لقضاء سيكفيه الليل وأن بعيد الفجر أن يظنّ  كان من :الثاين الصنف
  . النداء يسمع وهو اجلماع يف فتمادى بطلوعه، الفجر ففاجأه دنوه يف أو الفجر قرب يف شكّ 

امع فهذا  بال صـــــومه بطل يْنزع؛ ومل للجماع مســـــتدمياً  مكث مث الفجر بطلوع علم إذا ا
 بطلوع علم ألنه ، واحلنابلة والشافعية املالكية من اجلمهور عند والكفارة القضاء وعليه خالف،

                                                
 . 397-396 ص ، املقاصد فقه:  كتابنا راجع) 1(
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  .)1(.الكفارة دون فقط القضاء عليه حنيفة أيب وعند.  جبماع رمضان صوم فرتك الفجر
 فأول جيامع هوو  الفجر عليه فطلع الليل وبقاء الفجر بعد يظن كان من :الثالث الصــنف

  .مجاعه وقطع احلال يف نزع الفجر بطلوع علم ما
  : أقوال حكمه يف للعلماء فهذا
 أيب والقاضــي امدح ابن قول وهو ، والكفارة القضــاء وعليه صــومه بطل أنه: األول القول

 ومل يقصــر مل نهأل الدليل جهة من وضــعيف الشــريعة، أصــول عن بعيد وهو ، احلنابلة من يعلى
 .رمضان حرمة ينتهك

 ولكنه فسد ومهص ألن مالك، قول وهو فقط، القضاء وعليه صومه بطل أنه :الثاين القول
  . اجلماع ترك يف فعله مما أكثر على يقدر ال

 قول وهو كفارة، وال قضــاء ال عليه شــيء وال ، يبطل مل صــحيح صــومه أن :الثالث القول
 بن كسـعيد وغريهم التابعني من طائفة قول وهو احلنابلة، وبعض والشـافعية احلنفية من اجلمهور

  .)2(وغريهم راهويه، بن وإسحاق ، البصري واحلسن وجماهد، جبري،
 أو متســاهالً  يكن ومل ل،بلي جامع حني مســيئاً  وال آمثاً  يكن مل ألنّه الراجح هو القول وهذا

 بل اجلماع يف تمادىف مفرطاً  يكن ومل بعيد، الفجر أن ظنّ  ألنه رمضــــان حرمة انتهاك قاصــــداً 
 أكثر يفعل أن مقدوره يف وليس استطاع مبا هللا فاتقى مجاعه، وقطع فَنزع نفسه على ومحل در

 صــيامه فبقي. الصــوم طليب للصــوم املبطل ترك إنّ : يقال أن ميكن وال اجلماع، ترك يف فعله مما
 .بكفارة وال بقضاء يطالب فال صحيحاً 

  ]  حكم إفطار العروسني يف رمضان10[
 ؤالالس: 

ْنيِ  أنّ  وهي ، معروفة عادة بعيد زمن من بالد يف عند  حرج ال حديثاً  املتزوجني العروســــَ
اراً  ليالً  املستمر اللقاء إىل حلاجتهم ، رمضان شهر يف أفطروا إذا عليهم  الناس بعض إنّ  بل ، و

                                                
موع:  انظر) 1(  .419 – 416 ص 6ج ، املهذب شرح ا
موع: انظر) 2(  .264 – 263 ص 25ج ، تيمية البن الفتاوى جمموع ، 65 ص 3ج ، قدامة البن املغين ، 319 ص 6ج نفسه ا
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ْنيِ  إفطار على يصـــّرون فيهم  اإلفطار على حلملهم أوليائهم بعض من إجبارهم درجة إىل العروســـَ
بك العادة هذه حكم فما ، اراً  أو ذلك كان ليالً  اللقاء من ليتمّكنوا  ؟هللا أ
 وابالـج:  
 يوجب ال قدمياً  وأ كان حديثاً  الزواج أن الناس لدى معلوماً  يكون أن جيب مما:  أوالً 
 ، اراً  وال ليالً  ال ل،الفضـي الشـهر هذا حرمة بسـببه ينتهكون جيعلهم مما العروسـني على اجلماع

 مؤاخذة ال أكثر أو هرينشـــ أو شـــهراً  أو الليل إىل اجلماع أو بينهما اللقاء العروســـان أّخر ولو
  .  رمضان يف بسببه يفطروا أن هيك هللا، شرع يف بذلك عليهما

 الفطر مبيحات من اجالزو  جيعل مل ، فيه الفطر مبيحات من رمضــان يف الزواج ليس : نياً 
  : وعليه ، العلم أهل أنصاف من وال العلم أهل من أحدٌ 

 ولو ، جديد عروس هأن حبجة فيه يفطر أن رمضان شهر يف حديثاً  تزوّج ألحدٍ  جيوز ال] 1[
 شرعي عذر غري من رمضان ار حرمة انتهك قد ألنه ، والكفارة القضاء عليه وجب فيه أفطر
  . فيه للفطر مبيحٍ 

 أن وعليهم روسٌ ع نه رمضان يف للفطر أحداً  محل من كل عظيماً  إمثًا◌ً  اكتسب قد] 2[
  . تعاىل هللا إىل يتوبوا

  يف الزواج كان رمبا بل ، رمضـــان شـــهر يف الزواج من مانعاً  هنالك أنّ  هذا يعين ال : لثاً 
ت ويف ، حرمة انتهاك أمن ملن ، وبركة خرياً  رمضــان شــهر  الشــهر هذا أنّ  إىل إشــارة الصــوم آ

ٱچ تعاىل قوله يف وذلك ، لياليه يف طلبه إىل فريشــدهم الولد يريدون الذين األزواج يكرم الكرمي
ح أن بعد )1( چٱٱڄڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤ  رمضـــــان ليايل يف واجلماع اللقاء أ

  . .)2( چٱٱپپٱٱٱٱپٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:قائالً 
 
 

                                                
 187: البقرة) 1(
 . 187 ، البقرة سورة) 2(
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 214 

  ] صوم املرأة بغري إذن زوجها1[
 السؤال: 

 تصوم أن ترغب فهي م،الصيا العبادات من حتبه ما وأكثر ، واحلمد العبادة كثرية زوجيت
م ثالثة تصــوم ذلك وبعد ومخيس اثنني كل  عاشــوراء وال رفةع يوم تفوت وال شــهر، كل من أ

م  هذه تفطر أن نهام أطلب أن وأخجل إليها، أحتاج شـــاب وأ مباشـــرة، العيد بعد شـــوال وأ
م، م هذه صيامها حكم فما األ   .فيها؟ راغب وأ األ
 اجلواب: 
 وال صـــيامها قفيتو  ال وأنه رمضـــان شـــهر املرأة صـــيام وجوب يف العلم أهل بني خالف ال
  .ذلك غري وال غيابه وال الزوج إذن ال له يشرتط

 صائماً  غائباً، أو راً حاض أكان سواءٌ  زوجها إذن غري من صيامها يف بينهم خالف ال أنه كما
 صيام أو شعبان، يف اءكالقض وقته، ضاق واجب صيام كل حمتاج؛ غري أو هلا حمتاجاً  مفطراً، أو

 .ذلك وحنو أوانه، حل صيد جزاء أو كفارة أو نذر
 العلماء، بني الفاخل دار ذلك ففي الوقت، املوسع الواجب صيامها أو تطوعاً  صيامها أما
ـــرط من ومنهم الزوج، إذن هلا اشـــــرتط من فمنهم  ذلك، هلا ّرهك من ومنهم حاجته، لذلك شــ
  :يلي كما املسألة وتوضيح ذلك، يف فّصل من ومنهم

  :حاضر وزوجها تطوعاً  املرأة صوم حكم: أوالً 
 تطوعٍ  صــوم تصــوم نْ أ زوج ذات كانت إذا املرأة تنهى كلها املســألة يف الواردة األحاديث

 .تصوم فال اهل ذن مل وإنْ  صامت، هلا أذن فإنْ  تستأذنه، أن إال عندها حاضر وهو
  هلا النهي يغةبصــ أو صــومها، حلّ  عدم عن اإلخبار بصــيغة إما األحاديث هذه جاءت وقد

  .وأغلظ أشدّ  لتحرميا جيعل مبا وتقويها، األخرى تعّضد الصيغتني وكال حضوره، يف الصوم عن
 ال: ( قال  النيب أن وفيه وغريه صحيحه يف البخاري أخرجه ما اإلخبار بصيغة ورد فمما

 فهو حبالل ليس وما احلّل، بعدم إخبار فهذا. ) 1( )ذنه إال شاهد وزوجها تصوم أن للمرأة حيلّ 
  .احلرام

                                                
   ومسلم ،4899و ،5195 برقم البخاري أخرجه) 1(
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. )1()ذنه إال شاهد وبعلها املرأة تصوم ال: (الصحيحني يف ما اإلخبار بصيغة ورد مما وأيضاً 
 شــــهر غري من يوماً  شــــاهد وزوجها املرأة تصــــوم ال: (ماجة ابن وســــنن الرتمذي صــــحيح يف وما

ـــــند ويف. )2()ذنه إال رمضــــــان ـــوم ال: (حاضــــــر بلفظ أمحد مسـ  إال حاضــــــر وزوجها املرأة تصـــ
  .)3()ذنه

 شـــهر ســـوى يوماً  امرأة تصـــومن ال(: حبان ابن صـــحيح يف جاء ما النهي بصـــيغة ورد ومما
مِ  الَ : (يعلى وأيب أمحد مســـند يف وكالذي. )4()ذنه إال شـــاهد وزوجها رمضـــان  يـَْوًما اْلَمْرَأةُ  َتصـــُ

َوى انَ  ســـِ اِهدٌ  َوَزْوُجَها رََمضـــَ   النيب أنّ  عنه هللا رضـــي اخلدري ســـعيد أيب وعن .)5()ِِْذنِهِ  ِإالَّ  شـــَ
   .)6()ذنه إال تصومي ال : (عنهم هللا رضي املعطل بن صفوان المرأة قال

 على األمة إلمجاع التطوع، صوم على النهي محلوا واجلميع. واحد مبعىن واحلضور والشهود
  .حّلت إذا هلا الالزمة الفرائض أداء من مينعها أن له ليس الزوج أنّ 

 أن مع تصـــوم، أن منعها هللا أنّ  صـــاحلة، تكون ألن املتطلعة املســـلمة املرأة تنتبه أن بدّ  وال
ت؛ أعظم من وقربة ، عبادة الصيام ا منعها ذلك ومع القر   .الزوج حقّ  عظمل منه ر

 كيد التطوع صـــيام من لزوجته منعه عنه هللا رضـــي املعطل بن صـــفوان  النيب أقرّ  وقد
 رضي املعطل بن صفوان امرأة جاءت: قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب فعن ذلك، يف حلقه
 يضــــربين املعطل بن صــــفوان زوجي إن !هللا رســــول  :فقالت عنده وحنن  النيب إىل عنهم هللا
 عنده، وصفوان .الشمس تطلع حىت الفجر صالة يصلي وال صمت، إذا ويفطِّرين صليت، إذا

ا صليت؛ إذا يضربين قوهلا أّما !هللا رسول  :فقال .قالت عما  النيب فسأله  سورتني، تقرأ فإ
ـــورة كانت  لو( :فقال عنها، يتها فقد ا يفطرين؛ قوهلا وأّما ).الناس لكفت واحدة سـ  تصــــوم فإ

                                                
   ،8173 برقم املسند يف وأمحد ،2460 برقم داود وأبو ،5192 برقم البخاري) 1(
 على األلباين ووافقه صــحيح، حســن حديث هذا:  الرتمذي ،وقال1761 برقم ماجة وابن ،782 برقم الرتمذي) 2(

  .151 ص 3ج التصحيح،
ؤوط شعيب وصححه ،9987 برقم أمحد مسند) 3(   .464 ص 2ج. األر
ؤوط شعيب وقال ،3573 برقم حبان ابن صحيح) 4(   .339 ص 8ج. قوي إسناده: األر
 شــعيب وصــحح. يعلى أليب واللفظ. 6273 برقم مســنده يف يعلى وأبو ،9734 ،9732 برقم املســند يف أمحد) 5(

ؤوط  .156 ص 11ج يعلى، أيب إسناد أسد حسني صحح كما ،444 ص 2جج أمحد إسناد األر
 أيب إسـناد أسـد سـليم حسـن وصـحح ،1719 برقم سـننه يف الدارمي  ،1037 برقم مسـنده يف يعلى أبو أخرجه) 6(

 ص 2ج بتحقيقه الدارمي وسـنن ،308 ص 2ج بتحقيقه يعلى أيب مسـند: راجع. الدارمي إسـناد وحسـن يعلى،
21. 



 

 
 

  

 216 

 :قال )زوجها ذن إال امرأة تصومن ال( :يومئذ  هللا رسول :فقال .أصرب فال شابٌّ  رجلٌ  وأ
َّ  الشمس؛ تطلع حىت أصلي ال ين قوهلا وأما  نستيقظ نكاد ال ذاك، لنا عرف قد بيت أهل فإ
 .)1(  )َفَصلِّ  استيقظت فإذا( : فقال .الشمس تطلع حىت

 ذنه، إال تطوعاً  تصوم ال أن زوجته على الزوج حقّ  ومن: " هللا رمحه حجر ابن احلافظ قال
  .)2( "منها يقبل مل فعلْت؛ فإنْ 

ـــــ1 ا زوجها حضور يف صومها حترمي إىل الفقهاء مجهور ذهب وقد ـ  وهو صامت إذا ةآمث وأ
  .إذنه بغري حاضر
ـــــ2 ـــــــ  كراهة هلا يكره بل عليها حيرم ال حضــوره يف صــيامها أن إىل الشــافعية بعض وذهب ــ

ـــوم املرأة يف هللا رمحه مالك قول الكراهة ولعل. )3(النووي ضـــــــّعفه وقد. تنزيه  أن غري من تصــــ
 شــأنه ذلك أن املرأة وتعلم أهله، إىل حيتاج من الرجال من خيتلف، ذلك": قال زوجها، تســتأذن

ـــوم أن هلا أحب فال ــــــ ـــتأذنه، أن إال تصــ ـــــــ  ن س فال فيها له حاجة ال أنه تعلم من ومنهن تسـ
 هو والتحرمي الكراهة، به أراد" تستأذنه أن إال تصوم أن هلا أحب فال: " قوله فلعل .)4("تصوم

 .)5(املذهب
  :زوجها غياب يف تطوعاً  املرأة صيام: نياً 
 قبل يت لن أنّه هاظن على تغلب أو وتعلم فيه، هي الذي البلد عن غائباً  الزوج كان إذا
  والدليل ذلك، يف خلالفا يف النووي نفى وقد إذنه، بغري تصوم أن هلا جائز فهذا الليل؛ احنالل

  :أمران صومها صحة على

                                                
  مســنده يف يعلى وأبو ،1488 برقم حبان وابن ،2461 برقم داود أبو ،11776 برقم املســند يف أمحد أخرجه) 1(

 على صحيح: وقال ،1594 برقم املستدرك يف واحلاكم ،8762 برقم الكربى السنن يف والبيهقي ،1174 برقم
ؤوط وقال الشيخني، شرط  الصحيحني، رجال ثقات رجاله صحيح إسناده): 80ص 3ج( املسند حتقيق يف األر
 .صحيح إسناده): 398 ص 2ج(  يعلى أيب مسند حتقيق يف أسد حسن وقال

  .207 ص 9ج حجر، البن الباري، فتح) 2(
موع) 3(  .392 ص 6ج ، لننوي املهذب، شرح ا
 .311 ص 1ج الكربى، املدونة) 4(
موع ،723 ص 1ج للدردير، الصـــغري الشـــرح ،107 ص 2ج الصـــنائع، بدائع: يف واملذاهب األقوال راجع) 5(  ا

 ص 9ج حجر، البن الباري فتح  ،121 ص 3ج قدامة، البن املغين ،392 ص 6ج للنووي، املهذب شـــرح
204، 206-207.  
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 ويف )1( )ذنه إال شــاهد وزوجها تصــوم أن المرأة حيلّ  ال: (البخاري حديث مفهوم: األول
 املسند يف أمحد اإلمام وعند. )2()ذنه إال شاهد وبعلها املرأة تصوم ال: (ومسلم للبخاري رواية
  . )3()ذنه إال حاضر وزوجها املرأة تصوم ال: (

 الزوج حقّ  مراعاة الشـــرعي ومراده مقصـــوده إمنا فالنهي النهي، معىن زوال: اآلخر والدليل
 . )4(حينئذٍ  للنهي معىن فال بغيابه، ذلك كل زال وقد إليها، وحاجته منها

ـــــمس، وغروب الليل احنالل قبل الزوج يت قد ولكن ـــــــنع؟ فماذا الشـــ  أن له لوه تصـ
 .يفطِّرها؟

 إذا إال يفطرها أن هل فيكره هو؛ وأما يومها، صائمة متضي بل تفطر، فال هي؛ أما: اجلواب
  .يفطِّرها أن له جاز فحينها صيامها، تتم حىت الصرب عليه يعسر شديدة إليها حاجته كانت

 ذلك صومها إفساد فله الصيام أثناء يف زوجها وقدم صامت فلو: "حجر ابن احلافظ وقال
  .)5("كراهة غري من

ا: صائمة بقائها ووجه ڇٱٱٱٱٱچٱٱ:الصيام عقدوا ملن يقول والشارع اليوم، هذا صيام عقدت أ
ا فقد إليها؛ حاجة شــــدة غري من أفطرها فإنْ  )6( چٱٱڌڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌ   أمر خمالفة على أعا

  .  الشارع
 أن شــكّ  وال اجب،و  غري تطوع وصــومها واجٌب، عليها حقه أنّ  يفّطرها؛ أنْ  يف حّقه ووجه

  .التطوع على مقّدم الواجب
 حاله، من ذلك عرفتهامب حمتاجاً  كان إذا ما: حضوره يف الصوم من منعها املالكية خصّ  وقد

  . الصوم عليها حيرم فال حمتاجاً؛ يكن مل إذا أما
 .ذنهإ إىل حتتاج فال حاجته، انتفت حاجته على يقدر ال مريضاً  كان فإذا ـ
  .إذنه إىل حتتاج فال احلاجة، انتفت معها؛ صائماً  كان وإذا ـ

ـــــ ـــــــ ـــ  ..إذنه إىل حتتاج الف غالباً، الليل قبل البيت إىل يعود ال وعمله عادته من كان وإذا ـ
  .وهكذا

                                                
   ومسلم ،4899و ،5195 برقم البخاري أخرجه) 1(
  .8173 برقم املسند يف أمحد واإلمام ،2417 برقم ومسلم ،5192 برقم البخاري) 2(
ؤوط وصححه ،9987 برقم أمحد اإلمام مسند) 3(   .464 ص 2ج املسند األر
موع: انظر) 4(   .392 ص 6ج للنووي، املهذب، شرح ا
 .296ص  9) فتح الباري البن حجر، ج5(
 . 187) سورة البقرة 6(
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  :زوجها حباجة علمها مع التطوع صيامها: لثاً 
ـــــــتمتاع أو وحنوهن مرض يف لرعاية إما هلن، أزواجهن حاجة يعلمن الزوجات بعض  السـ

 صــيام يف ترغب كذل ومع وحنوه، عنها، يصــرب ال وأنه معها، وشــأنه حاله من علمت ما حبســب
  . صائمة وتصبح تنشئه بل التطوع،

  : مرتني الشرع خمالفة يف وقعت قد تكون بذلك وهي
 والتطوع يلزمها، حقّ  ألنه التطوع، على مقّدمة وحاجته حاجته، تعلم وهي بصيامها: اُألوىل

 .  ذلك غري
ا: والثانية ّ   زوجها إذن تطوعاً  يامهاصــ وشــرط الشــرط، حتقق فلم هلا، ذن ومل تســتأذنه مل أ

ـــــ شاهد اوزوجه يوماً  تصوم أن المرأة حيلّ  ال: (   قال وقد احملتاج، احلاضر ـــــ حاضر ـــــــ  إال ـــــــ
  ).ذنه

 الزوج رضــا علمَ  نّ فإ تســتأذنه، مل وإنْ  صــامت، بصــومها، رضــاه علمت أو هلا، أذن إذا أما
  .كإذنه

  :صومه يتكرر ال ما صيامها: رابعاً 
  البيض، الثالثة صــيامو  واخلميس، االثنني كصــيام كثرياً، متكرراً  يكون ما منه التطوع صــيام

م يف صـــومه اليتكرر ما ومنها ذلك، وحنو  من والســـت شـــوراءوعا عرفة يوم كصـــيام الســـنة، أ
  .مه؟صو  يتكرر ال مما كانت وإنْ  تطوعٍ  صيام كل عن منهية املراة فهل. شوال
 .أيضاً  صومها هاعلي حرموا ولذلك تطوعاً، دام ما صوم دون صوماً  خيّصص مل اجلمهور ـ

ـــــ ـــــــ صــوا والشــافعية ــ  النهي، من صــومه يتكرر ال ما فأخرجوا يتكرر، ما بصــوم احلرمة خصــّ
ـــوم أن للمراة جيوز: فقالوا م زوجها إذن دون تصـ   عرفة، يوم: وهي صــــومها يتكرر ال اليت األ
 .)1( مينعها أن إالّ  إذنه، بغري صيامها إىل فتبادر شوال، من والست عاشوراء، ويوم

  :املوّسع الواجب صيامها: خامساً 
  الصــيد، وجزاء ملطلق،ا كالنذر بعد، حينْ  مل واســع ووقته مرتاخٍ  هو ما منه الواجب والصــوم

 كصــــــوم أوانه، آن وقد الفور على أو الوقت مضــــــّيق على هو ما ومنه التمتع، صــــــيام وتتمة
  .وقته حان الذي املؤقت والنذر رمضان،

                                                
  روض شرح يف املطالب أسىن ،212 ص 3ج للرملي، احملتاج اية ،449 ص 1ج للشربيين، احملتاج مغين: انظر) 1(

  .،433 ص 1ج الطالب،
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 إىل تبادر بل يامه،لصــــ زوجها إذن املرأة تنتظر فال زمانه؛ وحل الوقت مضــــّيق الفرض أّما
 .العلماء بني خالف بال منعها له حيق وال إذنه، دون صيامه

  :قولني على ذلك يف فالعلماء وأوانه؛ زمانه حيل ومل وقته يتسع الذي الواجب الصوم أما
 وهلا مينعها، أن يف حقّ  لزوجها فليس عليها؛ وواجباً  فرضاً  ذلك كان طاملا أنه: األول القول

  .)1(الظاهر أهل مذهب وهو حمتاج، غري أو حمتاجاً  غائباً، أو كان  حاضراً  إذنه دون تصوم أن
ـــوم أن أرادت إذا عليها فواجب أدائه وقت يتضـــــــّيق مل طاملا أنّه: الثاين والقول  أن تصــــ
 فيه حقه ألنه إذنه، تنتظر فال ذلك وقت ضــــاق إذا إال تصــــوم، فال هلا ذن مل فإنْ  تســــتأذنه،

  على بواجب الفور على الواجب يفّوت فال الرتاخي، على واجب وهذا الفور، على واجب
  قضاء يف إال واملالكية واحلنابلة الشافعية من اجلمهور قول هو وهذا. تداركه ميكن ألنه الرتاخي،
 .وهي اآلتية، الفقرة يف القضاء مسألة وتفصيل. )2(رمضان

  :رمضان قضاء صومها: سادساً 
  الواجب نم ولكنه الواجب، الصـــيام من هو بل التطوع  صـــيام من ليس رمضـــان وقضـــاء

 حتتاج هل قهاءالف اختلف ولذلك القابل، رمضـــان قبل ما إىل تقضـــي أن يســـعها حيث املوســـع
 القضاء؟ وقت تسع ام القضاء من منعها له وهل زوجها؟ إذن إىل أيضاً  رمضان قضاء يف املرأة

  :مذهبني على فكانوا. أرادت؟ وقت أيّ  يف القضاء تصوم أن هلا جيوز أم
 داخل رمضــان قضــاء أنّ  املالكية، وبعض واحلنابلة الشــافعية من للجمهور: األول املذهب

ا النهي، يف ّ  .)3(القضاء تعجيل من منعها يف احلق له وأنّ  فيه، إذنه إىل حتتاج وأ
  :يلي ما القول هذا ودليل

ـــــ1  وزوجها املرأة تصوم ال: (عنه هللا رضي هريرة أيب عن األعرج حديث من  النيب قول ــ

                                                
ر احمللى) 1(  .اآلفاق دار طبعة ،30 ص 7ج حزم، البن آل
  ،723 ص 1ج الصــغري الشــرح ،265 ص 2ج املختصــر على اخلرشــي ،454 ص 2ج اجلليل مواهب:  راجع) 2(

 البن الكبري الشــــرح ،207 ص 9ج حجر، البن الباري فتح ،474 ص 3ج مســــلم لصــــحيح النووي شــــرح
 .240 ص 1ج بلبان، البن املختصرات أخصر ،281 ص 9ج للمرداوي، اإلنصاف ،262 ص 9ج قدامة،

  .65 ص 3ج املختصر على اخلرشي وحاشية السابقة، املصادر راجع) 3(
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م. )1()ذنه إال رمضان شهر غري من يوماً  شاهد مٌ  القضاء وأ   .رمضان شهر غري من أ
ـــــ2 ـــــــ   املناجزة على احلقوق ألن الفور، على الزوج وحقّ  الرتاخي، على رمضـــان قضـــاء أنّ  ــ

  .القضاء على حقه فيـَُقدَّم واملضايقة،
ـــــ3 ـــــــ  يفوت الزوج حقّ  مابين بتأخريه، يفوت فال الســـنة، أثناء يف تداركه ميكن القضـــاء أنّ  ــ

  .يفوت ال ما على ُمقدَّمٌ  تداركه يفوت فما لتأخري،
 إىل حتتاج ال املرأة وأن مينعها، ال الزوج أنّ  والظاهرية، املالكية جلمهور: الثاين املذهب

 فيه خريها يف احلق له ليس ألنه إذنه، دون القضــاء إىل تبادر بل رمضــان، قضــاء يف اســتئذانه
 :استدلوا وقد. )2(منه منعها وال

چٱٱتعاىل قال وقد خري، أو مبنع مدخل فيه للزوج ليس وجب وما وواجباً، فرضاً  كونه ـــــــ1

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٺٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺ

  . )3( چٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱڤ
ـــــ2 ـــــــ  إال شاهد وبعلها املرأة تصوم ال «: قال  النيب أنّ  عنه هللا رضي هريرة أيب حديث ـ
 يوما املرأة تصوم ال«: أمحد رواية ويف » ذنه إال شاهد وهو بيته يف ذن وال رمضان غري ذنه

  .)4(»رمضان إال ذنه، إال شاهد وزوجها واحدا
 رمضــان، كمح حكمه رمضــان وقضــاء). رمضــان إال أو رمضــان، غري: (  قوله والشــاهد

  .الزوج إذن ومن النهي من فاستثين
ـــــ3 ــــــ ا وكما ـ ّ   يف تستأذنه ال لفضيلته؛ الوقت أول يف الصلوات أداء يف زوجها تستأذن ال أ

                                                
 وصححه ،2168 برقم خزمية وابن ،3287 برقم ،والنسائي1761 برقم ماجة ولنب ،782 برقم الرتمذي أخرجه) 1(

  .صحيح حسن حديث: الرتمذي وقال األعظمي،
  الشــرح على الصــاوي حاشــية ،65-64 ص 3ج املختصــر على اخلرشــي ،454 ص 2ج اجلليل مواهب: انظر) 2(

  .بريوت اآلفاق دار طبعة 30 ص 7ج حزم، البن احمللى ،723 ص 1ج الصغري،
 .  36) سورة االحزاب اآلية 3(
ؤوط شــعيب وصــححه ،10171 برقم املســند يف وأمحد ،2460 برقم داود أبو أخرجه) 4(   بتحقيقه املســند يف األر

  .476 ص 2ج
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  .فضيلة لكليهما الوقت وأول واجب، وكالمها الوقت، أول يف رمضان قضاء

ـــلمة، املرأة فقه فإّن من: كلٍّ  وعلى   الزوج حاجة مراعاة الصـــــاحلة الزوجة أداب ومن املســ
 قضت، عنها، راضٍ  وأنه إليها، حمتاج غري زوجها أنّ  إىل تطمئن حىت القضاء أخَّرت فإنْ  ورضاه،

ا فقهها من وقته؛ لضـــيق القضـــاء يلزمها حىت فالتأخري وإال  إىل األحبّ  هو الشـــك وذلك وأد
 هللا رضي الصديق بنت الصديقة هللا رسول حبيبة الصاحلات قدوة كانت وقد ، ورسوله هللا

 املؤمنني أمهات األّمة سيدات حال كان التأخري هذا بل شعبان، حىت رمضان قضاء تؤّخر عنها
ـــوان أمرهن ُحياَكى من وأفضــــل ن يُقَتدى من خري  ذلك عائشــــة حكت وقد عليهن، هللا رضـ

َ  َعَلى لََتُكونُ  َكانَ   ِإنْ ": فـََقاَلتْ  مُ  ِإْحَدا َّ َِّ  َرُسولِ  َمعَ  َقَضاَءَها َتْسَتِطيعُ  َفَما رََمَضاَن، ِمنْ  اَأل   ا
َنا يَْدُخلَ  َحىتَّ    .)1("َشْعَبانُ  َعَليـْ

  :أسباب لثالثة وذلك

ا: األول ّ  َكانَ ": عنها هللا رضي قَاَلتْ  وخدمته،  هللا رسول زوجها حلاجة تتفرغ كانت أ
ْومُ  َعَليَّ  َيُكونُ  ْسَتِطيعُ  َما َرَمَضاَن، َشْهرِ  ِمنْ  الصَّ ْغلِ  ِمنَ  َشْعَبانَ  ِيف  ِإال َأْقِضَيهُ  َأنْ  َأ  َرُسولِ  ِمنْ  الشُّ

 َِّ  .) )2 ا

 لمتع بصومه ألنه معه، فتصوم شعبان يف الصيام يكثر كان  النيب أنّ : الثاين والسبب
 .فطرها تقتضي فيها له حاجة ال وأنه وإذنه رضاه

ا، فيه عليها ما تقضِ  مل للقضــاء،فإنْ  الوقت آخر شــعبان أنّ : الثالث والســبب  فتضــّيق فا
 .فلزمها مضيقاً  واجباً  القضاء فصار ومضّيه، شعبان حبلول القضاء وقت

 الصاحلات تتم بنعمته الذي  واحلمد

  

                                                
  .2318 برقم عوانة، أيب مستخرج) 1(
  .عوانة أليب واللفظ. 2316 برقم مستخرجه يف عوانة وأيب ،2743 برقم ومسلم ،1950 برقم البخاري أخرجه) 2(
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  ]الصائم يُْدَعى إىل وليمة2[ 
 السؤال:  

م من يوماً  صــــــائماً  كنت  مع فدعاين عامط دعوة لنا جارٌ  أقام أنْ  فصــــــادف البيض، األ
 صيامي أقطع هل دعوته؛ إىل ذهبتُ  وإذا ال؟ أم الدعوة ألّيب  هل فتحّريُت؛ اجلريان، من جمموعة
 المين ذلك ذكرت وحني. ؟ له وأعتذر بصـــيامي وأخربه صـــائماً  أبَقى أم ألجامله؟ معهم وآكل

، لألجام صــــيامي أقطع مل أين آخرون والمين للدعوة، تلبييت عدم على بعضــــهم   وعذرين جار
 وقع من يفعل ذاما تفيدو أن فأرجو. صــيامك على فحافظ صــائماً  كنت طاملا: وقال بعضــهم

  . خرياً  هللا جزاكم هذا، مثل له

 اجلواب:    

  :حالتان فيها املسألة
 كقضــاء واجباً، صــياماً  صــائماً  ، طعام دعوة أو وليمة إىل ُدِعيَ  من يكون أن :األوىل احلالة
 صياماً  للصائم جيوز ال هأن الفقهاء خيتلف مل احلالة هذه ففي نذر، وصيام كفارة، وصيام رمضان،

 صـــيام وصـــيامه حبة،مســـت مندوبة الدعوة إجابة ألنّ  الناس، مع ويفطر صـــيامه يقطع أن واجباً 
  .ملستحب ُيرتك ال والواجب واجٌب،
  كل أن دون الوليمة مكان إىل ويذهب الداعي دعوة يلّيب  هل ذلك؛ بعد اختلفوا مث
 جييب أن يرون اءالفقه وعامة! له؟ ويدعو له ويعتذر صــــائم أنه الدعوة صــــاحب وخيرب معهم،
 وبعضـــهم واجب،ب وليس مندوبٌ  اآلخرين وعند عليه، واجبٌ  ذلك بعضـــهم عند ولكن ويلّيب،

 .غريها وبني العرس وليمة دعوة بني فّرق
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ـــــ أ ـــــــ  كان إنْ «: املغين يف قال وجييب، دعوته يلّيب  أن عليه واجبٌ  أنه إىل احلنابلة فذهب ــ

  واألكل واجب، الصوم فإنّ  جائز؛ غري الفطر ألنّ  يفطر؛ ومل أجاب واجباً؛ صوماً  صائماً  املدعو
  .)2(الظاهرية إليه ذهب ما وهو. 1واجب غري

 إذا«  :وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول قال قال عنه هللا رضــي هريرة أىب حديث ودليلهم
"  األمر فحملوا .)3(» فليطعم مفطراً  كان وإن فليصل، صائماً  كان فإن فلُيجْب، أحدًكم ُدِعيَ 

  .الواجب الصوم على والصيام الوجوب، على" فليجب
  قال غريها، دون) العرس وليمة(  الوليمة يف الدعوة إجابة وجوب إىل الشافعية وذهب ـ ب

 عمر ابن حبديث مستدالً . )4(اإلجابة عليه وجب وليمة إىل ُدعي ومن «: املهذب يف الشريازي

ا وليمة إىل أحدكم دعي إذا«: عنهما هللا رضــــي م مع. )5(فليأ  هللا صــــلى أمره يف اختلفوا أ

ا(  وســـلم عليه  الكفائي، الوجوب على وبعضـــهم العيين، الوجوب على بعضـــهم فحمله) فليا
 .)6(الندب على وبعضهم
 الداعي، ويليب الدعوة جييب أن عليه جيب وال سنة، أنّه إىل وافقهم ومن املالكية ويرى ـ ب

 العرس دعوة إجابة كانت وإنْ  السنية على الدعوة جابة اآلمرة األحاديث يف األمر محلوا وقد
  .)7(فرض وجوب ال سنة وجوب واجبٌ  الدعوة إجابة أن التمهيد يف الرب عبد ابن وذكر آكد،

                                                
  ،234 ص 6ج مفلح، البن املقنع شــــرح يف املبدع: وراجع5670 املســــألة279 ص 7ج ، قدامة البن املغين) 1(

 .322 ص 8ج للمرداوي، واإلنصاف
ر احمللى) 2(   شرح ،470 ص 5ج الرب عبد البن االستذكار: وراجع ،808 املسألة ،456 ص 4ج حزم، البن آل

  .285 ص 13ج للبخاري بطال ابن
 برقم وليمة إىل يدعى الصائم يف ب داود وأبو ،3593 برقم دعوة، إىل الداعي جابة األمر ب مسلم أخرجه) 3(

  .10593 برقم املسند يف وأمحد ،2462
موع بشرح للشريازي املهذب) 4(   .79 ص 18ج ا
  .5173 برقم صحيحه يف والبخاري ،4712 برقم املسند يف وأمحد ،1137 برقم املوطأ يف مالك أخرجه) 5(
موع: انظر) 6(   . 81-80 ص 18ج للنووي، املهذب، شرح ا
 الفقه مدونة ،288 ص 7ج مســــلم، لصــــحيح بطال ابن شــــرح ،275 ص 1ج الرب عبد البن التمهيد: راجع) 7(
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ــــواء طعام دعوة إىل ُدِعيَ  من أنّ  الفقهاء عليه ما ظاهر فإنّ  حاٍل؛ كلِّ  وعلى  أكانت ســ
  مل إنْ  الدعوة فيحضر واجباً، صياماً  صائماً  كان ولو الدعوة جييب أن ،)1( غريها أو عرس وليمة
 خاطر وطّيب الدعوة، جابة وسلم عليه هللا صلى نبيه أمر التزم قد فيكون منكرات، فيها تكن

 الدعوة لصاحب يدعو مث واجلوار، األخوة أدب من ذلك وكل داعيه، وأكرم قلبه، وجرب أخيه،
ذا. يفطر أن دون وينصرف واخلري لربكة   .حلسنيني وأخذ اخلريين، بني مجع قد يكون و

 فرض، ال تطوع صيام صائماً  دعوة أو وليمة إىل ُدعي من يكون أن وهي :الثانية احلالة أما
  وســـلم عليه هللا صـــلى النيب أن عنه هللا رضـــي جابر حلديث آكد، حقه يف الدعوة إجابة فهذا
 ابن وحديث. .)2(» ترك شــــاء وإن طعم شــــاء فإن فليجب طعام إىل أحدكم ُدعي إذا« : قال
 .)3(» فأجيبوا كراع إىل ُدعيتم إذا«  :قال وســلم عليه هللا صــلى النيب أنّ  عنهما هللا رضــي عمر

 هللا رســـــول قال :يقول عنهما هللا رضـــــي عمر بن هللا عبد مسعت :قال هللا رمحه فع وحديث
 عمر بن هللا عبد وكان :فع قال».  هلا دعيتم إذا الدعوة هذه أجيبوا«  :وسلم عليه هللا صلى
تيها العرس وغري العرس يف الدعوة يت عنهما هللا رضي    .)4(صائم وهو و

 مل الفقهاء فإن صـــيامه؛ ويقطع فيها؛ ليأكل يفطر هل وحضـــرها الدعوة لّىب  إذا حكمه أما
  شــرح يف هللا رمحه النووي اإلمام ذلك نقل كما املتطوع، للصــائم األكل وجوب عدم يف خيتلفوا
   5األكل عليه جيب ال أنه خالف فال الصائم أما «: قال مسلم،

  :اآلتية األقوال إىل الفقهاء ذهب فقد استحبابه أو ذلك جواز أما

                                                
ين، وأدلته املالكي  ومواهب ،308 ص 4ج اجلد، رشـــد البن والتحصـــيل البيان. 593 -590 ص 2ج للغر
 . 5 ص 4ج خليل خمتصر شرح يف اجلليل

  شرح: انظر غريها، يف اختالفهم مع خصوصها على الوليمة إجابة وجوب على العلماء إمجاع بطال ابن نقل وقد) 1(
  .287 ص 7ج البخاري لصحيح بطال ابن

  .3591 برقم صحيحه يف مسلم أخرجه) 2(
 .اللحم من العاري والبقر الغنم من الساق مستدق: والكراع. 3590 برقم مسلم صحيح) 3(
 .3589 برقم صحيحه يف مسلم) 4(
موع153 ص 5ج ، مسلم لصحيح النووي شرح) 5(   ..87 ص 18ج املهذب شرح وا
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ــــــيافة، وعذر الدعوة إلجابة الفطر جواز :األول القول  الرازي عبدهللا أيب قول وهو الضـ
 الفطر ويباح «: النوافل يف الفطر مبيحات يف امللوك حتفة يف جاء وقد احلنفية، من وغريه احلنفي

 عذر، بغري الفطر له جاز لصــيام املتطوع ن واســتدلوا. )1( »وحنوها الضــيافة بعذر التطوع يف
 عنها هللا رضــي هانئ أم حلديث وذلك َأْوَىل، ب من الدعوة فإلجابة له جائزاً  الفطر كان فإن
 فشــــربت، وهلا مث فشــــرب، بشــــراب فدعا عليها دخل وســــلم عليه هللا صــــلى هللا رســــول أنّ 

 الصــائم(  :وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول فقال !صــائمة كنت إين أما !هللا رســول  :فقالت
  .)2()أفطر شاء وإن صام شاء إنْ  ـ نفسه أمني: رواية ويف ـ نفسه أمري املتطوع

  :أمهها سباب الدعوة يف الفطر جواز احلنفية قّيد وقد
  . يفطر فال الزوال بعد أما الزوال، قبل الدعوة كانت إذا ـ1
 برتك يتأذى الو  حضوره مبجرد يرضى كان وإن يفطر، ، يتأّذى الدعوة صاحب كان إذا ـ2
  .الزوال قبل الدعوة تكون أن بشرط يفطر، ال األكل
ـــــ3   الوالدين عقوق طاراإلف ترك يف ألن الوالدين حلق األبوين أحد من الدعوة كانت إذا  ــــــ

  .الزوال بعد الدعوة كانت ولو أحدمها، أو
 قول وهو دعاه، نم على السرور يدخل ألنه تطوعاً  للصائم الفطر استحباب: الثاين القول

    الشافعية، وأكثر احلنابلة
  مل واجباً  الصـــوم وكان حضـــر فإذا اإلجابة، تســـقط مل الصـــائم دعي إذا « :الكايف يف قال

 أنه املرداوي وذكر. )3(»قلبه وجيرب أخاه ليســـــــر الفطر، له اســـــــُتحب تطوعاً  كان وإن يفطر،
ـــوم، من اخلروج له ن املغين يف االســــتحباب وعلل. املذهب من الصــــحيح  يف كان فإذا الصـ

                                                
  .151 ص 1ج احلنفي، الرازي بكر أيب بن حممد هللا عبد أليب امللوك حتفة) 1(
 برقم ســــننه يف والدارقطين ،732 برقم ســــننه يف والرتمذي له، واللفظ ،26937 برقم مســــنده يف أمحد أخرجه) 2(

  مع109 ص 3ج الرتمذي، إســناد األلباين الشــيخ وصــّحح ،8607 برقم الكربى الســنن يف والبيهقي ،2222
ؤوط شعيب وضّعف. العلم أهل بعض عند عليه والعمل مقال إسناده يف هانئ أم حديث: قال الرتمذي أن   األر

  .،341 ص 6ج املسند هانئ، أم ابن ابن وهو جعدة، جلهالة ضعيف إسناده: وقال أمحد خرب
  .79 ص 3ج أمحد اإلمام فقه يف الكايف) 3(
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  .)1(أوَىل  كان قلبه، على السرور وإدخال املسلم أخيه إجابة األكل
  الســـرور يدخل ألنه يفطر أن فاملســـتحب تطوعاً  كان وإنْ  «: املهذب يف الشـــريازي وقال

  على يشــــق كان إنْ  الشــــافعية ألكثر االســــتحباب حجر ابن احلافظ ونســــب. »دعاه من على
ـــرحه يف االســــتحباب النووي قّيد أيضــــاً  وبذلك أكله، وعدم صــــومه الطعام صــــاحب  لعبارة شـ
ين أنّ  مع املهذب، . )2(الدعوة إلجابة الفطر اســـــتحباب أطلقا الشـــــافعية من الفراء وابن الرو

 كان إن «: قال أنه نصـــه البيهقي نقل وقد االســـتحباب، يؤيّد هللا رمحه الشـــافعي اإلمام وَنصُّ 
رك أجاب صــائماً  املدعو ــــــيَّ  وأحبُّ  كل، أن عليه حيتم ومل وانصــرف، و  كان إن فعل لو إلــــــــ
  .)3( اهـ»الوليمة رب له ذن أن إال واجب، غري صومه

 فمرّ  صــــــائماً، أصــــــبح أنه هللا رمحه الكرخي معروف عن ذُكر ما ذلك؛ يف اللطائف ومن
! بلى: فقال صــــائمًا؟ تك أمل: له فقيل فشــــرب، فتقدَّم" يشــــرب من هللا رحم: " يقول بســــقَّاء
  .)4( " دعاءه رجوت ولكينِّ 

  الدعوة حيضــــر أن املســــتحب بل ، تطوعاً  للصــــائم الفطر اســــتحباب عدم :الثالث القول
 ،)6( حنيفة وأيب )5(املالكية قول وهو صــــــائماً، ويبقى واخلري لربكة الدعوة لصــــــاحب ويدعو

ـــــتدلوا ـــــلم حديث بني جلمع واسـ ــــائماً  كان فإنْ  فليجب، أحدكم ُدعيَ  إذا «: وغريه مسـ  صــ

                                                
  .234 ص 6ج املقنع شرح املبدع ،279 ص 7ج قدامة البن املغين ،322 ص 8ج للمرداوي اإلنصاف) 1(
موع بشــــــرح املهذب: انظر) 2(   الكبري احلاوي ،247 ص 9ج حجر البن الباري فتح ،87 – 86 ص 18ج ا

  .469 ص 3ج للماوردي
ر معرفة) 3(  .4571 برقم ،251 ص 10ج ، للبيهقي والسنن اآل
 البن الشـــرعية واآلداب ،9 ص الكرخي، فريوز بن معروف ترمجة يف القشـــريي، القاســـم أليب القشـــريية الرســـالة) 4(

  .356 - 355 ص 2ج مفلح،
  الشـــرح ،5ص 4ج الرعيين للحطاب اجلليل مواهب ،308 ص 4ج اجلد، رشـــد البن والتحصـــيل البيان: راجع) 5(

   ،500 ص 2ج الصاوي حاشية مع الصغري
 .329 ص 3ج البابريت ، اهلداية شرح العناية: انظر) 6(
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،  طعم شـــاء فإن فلُيِجْب، أحدكم ُدِعي إذا « :وحديث .)1(» فليطعم مفطراً  كان وإن فليصـــلِّ
  .)2(»ترك شاء وإن

  :اآلتية لألسباب الراجح، هو وهذا
ـــــ1 ـــــ  ألن غريه، من َأْوَىل  عواجلم ورّجحوا، اختاروا واآلخرون األحاديث، بني مجع مالكاً  أنّ  ـ

  .لبعضها إبطال فيه وذاك لألدلة، إعماالً  فيه
 يف بينهم اخلالف مع ُدعَي، إذا للصائم األكل وجوب عدم يف الفقهاء بني خالف ال أنّه ـ2

ت أن إىل حنيفة وأبو مالك ذهب وقد لشــــروع، التطوع لزوم  فمن ،)3(لشــــروع تلزم املندو
 عند بواجب ليس فاألكل. لعذر إال يفطر أن له جيوز وال اإلمتام، لزمه فقد تطوع صيام يف دخل

  .لرعاية أوىل فكان بعضهم، عند لشروع وجب الصوم بينما اجلميع،
ـــــ3 ـــــــ   ففي يفعل، ماذا الدعوة وأجاب صـــائماً  كان ملن إرشـــادها يف صـــرحية النصـــوص أنّ  ــ
 لدعاء الصــــائم أمر وســــلم عليه هللا صــــلى النيب أن الســــابق عنه هللا رضــــي هريرة أيب حديث

  فإن فليجب أحدكم دعي إذا «:وســلم عليه هللا صــلى فقال لفطر، مره ومل الدعوة لصــاحب
  مره مل عنه هللا رضــــي هللا عبد حديث ويف. ». فليطعم مفطراً  كان وإن فليصــــلّ  صــــائماً  كان

 ُمْفِطًرا َكانَ  فَِإنْ  ، فـَْلُيِجبْ  َأَحدُُكمْ  ُدِعيَ  ِإَذا: ( وسلم عليه هللا صلى فقال لدعاء وأمره ألكل
ْلَيْأُكلْ  ْلَربََكةِ  َدَعا َصاِئًما َكانَ  َوإنْ  ، فـَ ِ()4(.  
 النيب فدعا طعاماً  عنه هللا رضــــي اخلدري ســــعيد أبو صــــنع :قال عبيد بن إبراهيم خرب أما
 هللا صــلى هللا رســول له فقال صــائم، إين :القوم من رجل فقال وأصــحابه وســلم عليه هللا صــلى
 يقوى فال. )5() مكانه يوماً  وصـــــم أفطر أخوك لك وتكلف أخوك لك صـــــنع(  :وســـــلم عليه

                                                
  .السؤال هذا أول يف خترجيه سبق) 1(
ؤوط وصححه ،15256 برقم املسند يف أمحد أخرجه) 2(   .مسلم شرط على األر
  ،282-281 ص 1ج للزركشي احمليط البحر: راجع) 3(
 .10059 برقم سننه يف النسائي أخرجه) 4(
(   البخاري فيه قال فقد محيد أيب بن حممد اما مرســــل،: عقبه وقال ،2239 برقم الســــنن يف الدارقطين أخرجه) 5(

 احلديث، منكر): 377 برقم 1/308 الضــعفاء( يف والعقيلي احلديث، منكر): 330 برقم 119 ص الضــعفاء
 الضــــــعفاء، يف زرعة أبو وذكره ،)1613 برقم للعقيلي الضــــــعفاء( مناكري أحاديث أحاديثه: أمحد اإلمام وقال
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 محيد أيب بن حممد سنده يف أن كما مرسل هو إذ الصحيح، يف الذي هريرة أيب حديث ملعارضة
  .مسند صحيح هريرة أيب حديث بينما به، حيتج ال ضعيف وهو

ـــــ4 ــــــ ـــــ صائمال أن يؤّكد عليهم هللا رضوان الصحابة من الصاحل سلفنا حال أنّ  ـ ــــــ  كان ولو ـ
 أن غري من ينصرف مث هلم وويدع الدعوة هلم ويبارك ويشارك حيضر أن له اَألْوَىل  ـــ تطوعاً  صيامه
  ..الدعوة إلجابة ويفطر صومه يقطع

ـــــ1 ه أن سريين ابن عن ـــ ه سلمو  عليه هللا صلى النيب أصحاب من نفراً  دعا أ  أيب فيهم فأ
  .وانصرف فبارك قال وأحسبه عنه هللا رضي كعب ابن

ه، عنهما هللا رضي عمر بنَ  هللا عبدَ  أيب دعا :قال يزيد أيب بن هللا عبد وعن ـ2   فجلس، فأ
 إين :وقال يده هللا عبد وقبض هللا، بسم خذوا :وقال يده عمر بن هللا عبد فمدَّ  الطعام، وُوضع
  .)1(صائم

ـــــ3   إين «: فقال صائم وهو املغرية عبدَ  أجاب أنه عنه هللا رضي عفان بن عثمان سيد وعن ــــــ
 .)2( »لربكة فأدعو الداعي أجيب أن أحببت ولكين صائم،
ـــــ4  صــائم وهو الطعام أحدكم على عرض إذا «: يقول عنه هللا رضــي مســعود ابن وكان ـــــــــ
  .)3( » صائم إين:  فليقل
  .)4(كل ومل فدعا الدعوة عنه هللا رضي طالب أيب بن علي سيد وأجاب ـ5

                                                
 قال): " 54/  3( واملرتوكني الضــــعفاء: يف اجلوزي ابن وقال ،480 رقم واملرتوكون، الضــــعفاء يف والدارقطين

 حامت أبو وقال. احلديث منكر: البخاري وقال. ضعيف احلديث واهي: السعدي وقال. بشيء حديثه ليس: حيىي
ن زرعة وأبو : الدارقطين وقال. به حيتج ال: حبان ابن وقال بثقة، ليس: النســـائي وقال احلديث، ضـــعيف: الراز

 . اهـ" ضعيف
  ،667 برقم الســندي برتتيب الشــافعي ومســند ،196 ص 6ج هللا رمحه بســنده للشــافعي األم كتاب يف اخلربان) 1(

668. 
  .279 ص 7ج ، قدامة البن املغين) 2(
  .279 ص 7ج ، املغين ،8 ص 4ج البخاري لصحيح بطال ابن شرح) 3(
  .288 ص 7ج البخاري، لصحيح بطال ابن شرح) 4(
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ـــوان األبرار ســـــلفنا من األخيار هؤالء حال فكان  يفطر ال أنْ  يعاً مج عليهم تعاىل هللا رضــ
 فبان صيامه، على اً حمافظ ينصرف مث اخلواطر ويطّيب ويدعو حيضر بل الدعوة، إلجابة الصائم

  .العاملني رب  واحلمد. َأْولَـى له الصوم إمتام أنّ 

  ] حكم صيام الست من شوال3[
 السؤال: 

م ستة أصوم كنت  من مسعنا وكنا فطر،ال عيد من الثاين اليوم يف أبدأ عام كل شوال من أ
م قبل ولكين الدهر، صيام يعدل رمضان صيام مع وأنه مستحب صيامها أنّ  مشاخينا   مسعت أ

 لنا بينوا فأرجوكم ،مكروه شــوال من الســت صــيام أن التلفزيون قنوات من قناة يف املفتني أحد
  .مكروه؟ أو مستحب هو هل املسألة، هذه

 اجلواب  :  
؛ أنه على شـــوال من الســـتّ  صـــوم من تفعله ُكْنتَ  ما  يتقبله أن تعاىل هللا نســـأل مســـتحبٌّ

 الفضائية القنوات إحدى يف املفتني بعض من مسْعَته وما. أخيار ألَئمةٍ  قولٌ  فهو به، وجيزيك منك
  .مجيعاً  تعاىل هللا رمحهم أخيار ألئمةٍ  قول كذلك

 فنجد لفقهاء،ا من املذاهب أئمة بني كبريٌ  خالفٌ  فيه شـــوال، من الســـت صـــيام ومســـألة
  .املالكية لفقهاء وأقواالً  احلنفية، لفقهاء أقواالً 

 صومها وكره بصومها، رمضان إتْـَباع كره يوسف وأبو صومها، بكراهة قال إمامهم فاحلنفية
د بن واحلسن متتابعاً،   من املتأخرين وعامة ساً، الفطر بعد متتابعاً  ولو لصومها يرى ال كان ز
  اجلُهَّال ينهى وأن سراً، يصوم أن للعامل ينبغي أنه يرى من مشاخيهم ومن ساً، به يروا مل احلنفية

 أكل إذا أما برمضـــان، ملتصـــل فقط خمتصـــة الكراهة أن يرى احللواين األئمة مشس وكان عنه،
ماً، العيد بعد   . )1(ُيستحب بل ُيكره ال صام مث أ

                                                
 كنز شرح الرائق البحر ،393 ص 2ج مازة، بن الدين برهان املعايل أليب النعماين، الفقه يف الربهاين احمليط: راجع) 1(

  .133 ص 6ج جنيم، البن الدقائق،
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  شـــديدًا، إنكاراً  وأنكره بل صـــومها، بكراهة قال هللا رمحه أنس بن مالك إمامهم واملالكية،
  ومل اليســـــاري هللا عبد بن ُمطرِّف أخته وابن تلميذه وخالفه الكايف، يف الرب عبد ابن قال كما
 وقال يكره، فال نفســـــه خاصـــــة يف صـــــامها إذا الرجل أن الرُّعيين احلطاب وذكر بذلك، خذ

 ومال ،»اجلهال عند برمضـــــان إحلاقها من خوفاً  غريه يف صـــــيامها مالك واســـــتحب «: القرايف
ا اللخمي   .)1(الستحبا
  .صومها استحباب يف خيتلفوا مل واحلنابلة الشافعية أن غري

  :وأقوال مذاهب على شوال من ستٍّ  صوم حكم يف فالفقهاء هذا، وعلى
ـــوم اســــتحباب :األول املذهب   الشــــافعية قول وهو اجلمهور، وعليه شــــوال، من ســــّتة صـ

ـــــن احلنفية وبعض واحلنابلة د، بن كاحلســـ  كمطرِّف املالكية وبعض احللواين، األئمة ومشس ز
  .  )2( وإسحاق املبارك وابن مهران بن وميمون والشعيب طاووس قال وبه واللخمي،

  يف شــوال من ســت صــوم كراهة: هللا رمحه حنيفة أيب صــاحب يوســف أليب :الثاين املذهب
 :حالتني

 صـــياماً  رمضـــان عوايتب أن يكرهون كانوا: " قال بصـــومها، رمضـــان يتبع أن: األوىل احلالة
 املتصــــل يف لكراهةا أن احللواين األئمة مشس وجهه الذي وهو". لفريضــــة يلحق أن من خوفاً 

ماً، العيد بعد أكل إذا أما برمضان،   .يستحب بل يكره ال صام مث أ

                                                
 خمتصــر شــرح يف اجلليل مواهب ،180 ص 1ج ، الرب عبد البن الكايف ،530 ص 2ج للقرايف، الذخرية: انظر) 1(

  ،459 ص 2ج إســحاق، بن خلليل حاجب، ابن خمتصــر شــرح يف التوضــيح ،414 ص 2ج للحطاب، خليل،
  .183 ص 2ج املسالك، تبيني ،97 ص 2ج عرفة، البن الفقهي املختصر

  الشرح ،153 ص الرشاد، سبيل إىل اإلرشاد ،112 ص 3ج قدامة، البن املغين: وانظر السابقة، املصادر: راجع) 2(
 ص 3ج للمرداوي اإلنصــاف ،49 ص 3ج املقنع، شــرح يف املبدع ،3 ــــــــــــــ1 ص 3ج املقنع، منت على الكبري
موع ،343  يف اإلقناع ،136 ص 3ج للماوردي، الكبري احلاوي ،401- 400 ص 6ج املهذب، شــــرح ا

 مذهب يف البيان ،146 ص 1ج املنهاج، منت على الوهاج الســـــراج ،280 ص 1ج شـــــجاع، أيب ألفاظ حل
 معاين معرفة إىل احملتاج مغين ،394 ص 6ج التنبيه، شـــــرح يف النبيه كفاية ،548 ص 3ج الشـــــافعي، اإلمام
  .184 ص 2ج املنهاج، ألفاظ
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 أكره وال متتابعاً  أكره: "هللا رمحه قال متفرقاً، ال متتابعاً  صـــــومها يكون أن: الثانية واحلالة
  .)1("متفرقاً 

  ومالك النعمان فةحني أيب اإلمامني قول وهو شوال، من ستٍّ  صوم كراهة :الثالث املذهب
 أهل إىل مالك نســــبهو  هللا، رمحه البصــــري احلســــن عن املروي وهو تعاىل، هللا رمحهما أنس بن

م زمانه يف العلم   .بدعته وخيافون ذلك يكرهون كانوا أ
م ستة صيام يف يقول مالكاً  ومسعت : "هللا رمحه الليثي حيىي قال  :رمضان من الفطر بعد أ

 أهل وإن الســـلف، من أحد عن ذلك يبلغين ومل يصـــومها، والفقه العلم أهل من أحداً  ير مل إنه
 لو واجلفاء اجلهالة أهل منه ليس ما برمضـــــان يُلِحق وأن بدعته، وخيافون ذلك يكرهون العلم
  .)2("ذلك يعملون ورأوهم العلم أهل عند رخصة ذلك يف رأوا

 ســتة صــيامُ  عنده ذُكر إذا كان أنه هللا رمحه البصــري احلســن عن موســى أبو إســرائيل وقال
م   .)3("كلها السنة عن الشهر هذا بصيام هللا رضي لقد وهللا"  :يقول شوال من أ

  الســيما إشــهار أو إظهار دون نفســه، خاصــة يف للرجل صــيامها اســتحباب :الرابع املذهب
 عن مازة ابن املعايل أبو نقله املالكية، وبعض احلنفية بعض قول وهذا العلم، أهل من كان إذا

 ونصّ .  )4("عنه اجلهَّال وينهى ســـراً، يصـــوم أن للعامل ينبغي: " قوهلم األحناف مشـــاخيهم بعض
ما اجلليل، مواهب يف واحلطاب الذخرية، يف القرايف عليه   إظهار يف مالك مذهب يقيدان وكأ
  . وإشهار إظهار غري من صيامها كان إذا يكره ال وأنه شوال، من ست صيام

 األنصــاري أيوب أيب حديث من وســلم، عليه هللا صــلى النيب عن النصّ  فيه اجلمهور وقول
 حديث ومن). الدهر كصــيام كان شــوال من ســتاً  أتبعه مث رمضــان صــام من: ( عنه هللا رضــي

                                                
 الرائق والبحر ،393 ص 2ج البخاري، مازة بن الدين برهان املعايل أليب النعماين، الفقه يف الربهاين احمليط:  انظر) 1(

 .133 ص 6ج جنيم، البن الدقائق كنز شرح
  .310 ص 1ج ،684 برقم حيىي، برواية املوطأ) 2(
م ســـتة صـــيام يف جاء ما ب ،759 برقم الرتمذي أخرجه) 3(  يف شـــيبة أيب وابن  األلباين، وصـــححه شـــوال، من أ

  .97 ص 3ج ،9817 شيبة أيب ابن مصنف برقم املصنف
  .السابق املوضع الربهاين احمليط) 4(
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ن م ستة صام من( : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول موىل عنه هللا رضي ثو  كان، الفطر بعد أ
  صام من: ( عنه هللا رضي جابر حديث ومن .)1()أمثاهلا عشر فله حلسنة جاء من ، السنة متام

 مالك وقول النص، جهة من الراجح وهو. )2() كلها السنة صام فكأمنا شوال من وستاً  رمضان
 شــوال من ســتاً  وصــام به عمل عمن حبثت ولقد العمل، جهة من وجهه له لكراهة حنيفة وأيب
بعيهم، والتابعني الصـــحابة من الدين وأئمة الصـــاحلني األمة ســـلف من  واحد على أقف فلم و

م الستة يصوم كان أنه عنه ُروي منهم   يغفل واخلري الفضل ذا أمراً  يُتصّور وال شوال، من األ
 يكن فلم الرواية فيه كان وإن فهو الدين، أئمة من واألخيار والتابعني الصــحابة من األبرار عنه

  على وذهبا صـــــومها اســـــتحباب عن يتوقفان حنيفة وأ مالكاً  جعل الذي وهذا العمل، عليه
  اإلمام خشيه ما إنّ  بل. التوقيف أصلها العبادات وأنّ  خاصةً  لكراهة، لقول للدين االحتياط

م، املسلمني بالد من كثري يف وقع قد حنيفة وأبو مالك   من من الفعلي العيد صار حىت وبيئا
م الناس فيستمر شوال، من الست صيام بعد شوال م هلذه تعظيماً  رمضان يف كأ كيداً  األ  و

  .برمضان ُأحلق وهكذا فيها، أفطر من على واإلنكار لصومها،
 أربعة وطبشـــر  ولكن مســـتحباً، شـــوال من ســـتٍّ  صـــوم يكون أن الراجح فالصـــحيح وعليه

  :هي الكراهة، يرى من كراهة ا وتزول الفقهاء، أقوال ا تتوافق
  .صيامها على احلثّ  من فيها جاء ملا رغبة يصومها أن ـ1
  .صومها يظهر ال أنْ  ـ2
ماً  العيد يوم مع يفطر أن فاألفضل لعيد، صومها يصل ال أن ـ3  صيامها، يبدأ مث خرىأ أ

  .بصومها إال تكتمل ال رمضان أنّ  العامة بعض يعتقده ما ولدفع برمضان، يلحق ال حىت
 يكون ال الذي ضانرم صوم صومها ليفارق متفرقة، يصومها بل متتابعة، يصومها ال أنْ  ـــــ4

  .  متتابعة إال
 .نيالعامل رب  واحلمد والصواب، اخلري إىل املوفق وهللا           

                                                
  .1715 برقم ماجة ابن أخرجه) 1(
ؤوط شــعيب قال ،14341 برقم املســند، يف أمحد أخرجه) 2(  لضــعف ضــعيف إســناد وهذا لغريه، صــحيح: " األر

قي احلضرمي جابر بن عمرو   .308 ص 3ج". الشيخني رجال ثقات رجاله و
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  ] صوم التطوع املضعف عن العمل والعبادة4[
 السؤال:  

 ويصــوم غالباً، ميسواخل االثنني يصــوم فهو الصــوم، كثري وعابد، فاضــل أخٌ  العمل يف معنا
م  يعتذر وغالباً  شـــديد،ال التعب عليه يظهر صـــائماً  يكون عندما ولكنه ذلك، وغري البيض األ

 مطلوب، هو كما عمله ؤديي وال مســــرتحياً  أو ئماً  يكون إما مث إليه، املوكلة أعماله أداء عن
  .مبك هللا نفع أفيدو صحيح؟ العمل أداء عدم يسّبب الذي التطوع صوم هل

 اجلواب:  
 أداؤه عليه واجب يشــــــغلها اليت وظيفته يف عمله أنّ  الفاضــــــل األخ هذا يعرف أن جيب

 واخلميس االثنني صــيام بينما فيه، التباطئ أو جيله أو منه شــيء خري دون املطلوب، لوجه
م   وبني عليه الواجب العمل بني متعارضـــاً  حاله فصـــار عليه، جيب ال تطوع صـــيام البيض واأل

 الواجب ترك جيوز الف لواجب، إال ُيرتك ال الواجب أنّ  والقاعدة عليه، الواجب غري الصـــــيام
  حىت الواجب ركت جيوز ال كما مباح، أو جلائز الواجب ترك جيوز وال مســــــتحب، أو ملندوب
  . ملكروه

ذا  ا يعول اليت أعماله وأ الوظيفية، واجباته أداء عن يضعفه التطوع صوم أنّ  وجد إذا: و
ــــومه ينتقل وعياله؛ وأهله نفســــــه  فعل عن منعه هألن احلرمة، إىل واالســــــتحباب الندب من صــ

ر أن له جيوز فال واجب،   .التطوع بصيام الواجب عمله يف يقصِّ
 أحب هي اليت األخرى التطوعات وبني التطوع صـــيام بني التفاضـــل إىل الفقهاء ذهب بل

  صيام من وأعال أحبّ  األعمال مراتب يف فهذه القرآن، وتالوة والذكر كالصالة الشرع، يف منه
 التطوع صيام تركوا رمباف فاألوىل، األوىل يراعون واخللف السلف من األمة فقهاء وكان التطوع،

  .منه أحبّ  هو عما أضعفهم إذا
 قال واجلهاد، الغزو أجل من التطوع صيام من يقلّ  كان  عنه هللا رضي طلحة أبو فهذا 

 صلى هللا رسول عهد على ـــــ التطوع أي ـــــ يصوم يكاد ال طلحة أبو كان «: عنه هللا رضي أنس
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 يوم إال مفطراً  رأيته ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تويف فلما الغزو، أجل من وسلم عليه هللا
  . )1( »أضحى أو فطر

 من اإلكثار لأج من التطوع صــــيام من يقلّ  عنه هللا رضــــي مســــعود بن هللا عبد وهذا 
  ..القرآن وتالوة والذكر الصالة

  الصـــيام، تقلّ  إنك: هل فقلنا الصـــيام، يقلّ  هللا عبد كان «: قال يزيد بن الرمحن عبد فعن
 .»الصيام من إيلّ  أحبّ  والصالة الصالة، عن ضعفتُ  صمتُ  إذا إين: قال

  ضعفتُ  صمتُ  إذا إين«: فقال له، ذلك فذُكر الصوم، يقلّ  هللا عبد كان: قال شقيق وعن
  .)2( » إيلّ  أحبّ  القرآن وتالوة القراءة، عن

 يكن مل وسـلم عليه هللا صـلى هللا رسـول أن عنها هللا رضـي عائشـة خرب الطحاوي وّجه وقد
م من يصوم   الصاحل للعمل وسلم عليه هللا صلى ترغيبه من فيه جاء ما مع شيئاً، اُألَول العشر أ
م من ما «: فقال فيها م هذه من هللا إىل أحب فيها الصــاحل العمل أ م يعىن».  األ . العشــر أ
 بنفسه خرج رجل إال هللا سبيل ىف اجلهاد وال«  قال هللا؟ سبيل ىف اجلهاد وال هللا رسول  قالوا
  وسلم عليه هللا صلى يكون أن جيوز «: الطحاوي فقال. .)3(» بشىء ذلك من يرجع فلم وماله

 يعمل أن عن ضعف صام إذا كان ألنه عنها هللا رضي عائشة قالت ما على فيها يصوم يكن مل
 القرآن وقراءة وجل عز هللا ذكر ومن الصالة من منه وأفضل الصوم من منزلة أعظم هو ما فيها
 ما فيكون... لنفسه خيتاره كان مما ذلك يف عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن روي قد كما
م؛ تلك يف الصــــومَ  ترِكه من وســــلم عليه هللا صــــلى عنه عنها هللا رضــــي عائشــــة ذكرته قد  األ

 هذه يف ذكر قد مما له، ما الفضل من له فيها الصوم كان وإن منه، أفضل هو مبا فيها ليتشاغل

                                                
ر ذيب) 1(   .324 ـ 323ج ،523 برقم الطربي، جعفر أليب اآل
ر ذيب) 2(  برقم املصـــــــنف يف شـــــــيبة أيب ابن ،324- 323 ص 1ج ،521 ،520 ،519 برقم للطربي اآل

  والطرباين ،7903 برقم املصـــنف يف الرزاق وعبد ،2019 ، 2018 برقم اإلميان شـــعب يف والبيهقي ،8909
   ،8778 ،8777 الكبري املعجم يف

ؤوط، وصـــححه 1968 برقم املســـند يف وأمحد ،2440 برقم داود أبو) 3(  برقم البخاري صـــحيح يف وأصـــله األر
969. 
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ر ها قد اليت اآل   قدر من ســيما ال فيها، الصــوم إىل امليل من أحداً  مبانعٍ  ذلك وليس فيه، ذكر
ـــوم مجع على ـــواه وجل عز هللا إىل ا يتقرب اليت األعمال من غريه مع الصـــ ــــأله وهللا ســـ  نســ

  .)1(اهـ »التوفيق
  رُزق من أن واعلم «: القاصـــدين منهاج خمتصـــر يف جاء ما ذلك يف العلماء نصـــيحة ومن

 ابن كان فقد منه، أفضل هو عما يعجزه ال ما قدر نفسه فحمل لصوم، املقصود علم فطنة،
 أختار وأ الصـــالة عن ضـــعفت صـــمتُ  إذا: يقول وكان الصـــوم، قليل عنه هللا رضـــي مســـعود
 حىت الفطر يكثر فكان القرآن، قراءة عن ضــعف صــام إذا بعضــهم وكان الصــوم، على الصــالة

  . )2(اهـ» يصلحه وما حباله أعلم إنسان وكل التالوة، على يقدر
ــــومه كان من كل « :بطال ابن ذكره ما ذلك يف والقاعدة  أداء عن ضــــــعفاً  يورثه ال صــ

 له مكروه فغري اجلسم، صحيح وهو األعمال، نفل من صومه من أفضل هو وعّما هللا، فرائض
 صومه، له جائز فغري هللا؛ فرائض من شيءٍ  أداء عن النفل صومه أضعفه من وكل ذلك، صومه

  فإنّ  النوافل؛ من منه أفضــل هو عّما وأضــعفه الفرائض عن يضــعفه مل فإن عليه، حمظور هو بل
  . )3(نقله املراد اهـ »مكروه صومه

  .والصواب اخلري إىل املوفق وهللا                   

  الصيام واإلفطار اجلماعي] 5[
 السؤال: 

 الطاعة على تشجعنا اليت الربامج بعض اختذ لو أننا رأينا األصدقاء، من شبابٍ  مجاعةُ  حنن
 ونفطر نصــــوم أن نتفق فكنا العبادات، بعض على التعّود يف لنا خرياً  ســــيكون والذكر والعبادة

 احلجة، ذي من األوائل كالعشــر األخرى املناســبات بعض ويف مخيس، كلّ  أو اثنني كلّ  مجاعة
                                                

ر، مشكل شرح) 1(   .419 ص 7ج للطحاوي، اآل
  .46 ت 45 ص ، قدامة البن القاصدين، منهاج خمتصر) 2(
 يف هللا رمحه تيمية البن املهمة القاعدة هذه وراجع ،122 ــــــــــــ 121 ص 4ج البخاري، لصحيح بطال ابن شرح) 3(

  .272 ص 25ج الفتاوى جمموع
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 مثل فهل. الدين يف بدعةٌ  اجلماعي واإلفطار الصـــيام هذا نّ  بعضـــهم علينا فأنكر وعاشـــوراء،
  !.هللا يرمحكم أفيدو حمرمة؟ بدعةٌ  اجلماعي واإلفطار الصيام هذا

 اجلواب:  

  شــــرعي، أصــــل عن طعمنق تعّبديّ  أو عقديّ  أمر يف كانت إذا إال تتحقق ال البدعة: أوالً 
 مقبوالً  خترجياً  يكون دق أو ، صحيحاً  قياساً  يكون وقد صرحياً، دليالً  يكون قد الشرعي واألصل

ـــرعيٌّ  وجهٌ  له مما يكون وقد الفقه، يف نظري أو شـــــبيهٍ  على   العلماء من الدين ئمةأ مثله أقر شــ
  .املهديني

  حتررها اليت عيةالشـــر  والوجوه األصـــول من له رمضـــان، غري يف اجلماعي اإلفطار والصـــيام
  :ذلك ومن ة،املشروع واألفعال األمور ساحة إىل املمنوعة البدعة حظرية من وخترجها

  النوافل فعل على جتماعواال النوافل، يف اجلماعة قبيل من اجلماعي واإلفطار الصيام أنّ  ـ1
  ..جائزٌ  وأدائها

  . قتالو  يف وترتيبها املناسك الحتاد مجاعةً  إال تؤّدى ال احلجّ  فنوافل

 يف النافلة بصـــالة س ال «: هللا رمحه مالك قال وقد مجاعة، أداؤها جاز الصـــالة ونوافل
 أو ليالً  مجاعة يف النافلة صـــالة وجائز«: للرباذعي املدونة ذيب ويف .)1( » اراً  أو ليال مجاعة
  .)2(»وغريهم بيته هل الرجل وجيمعها اراً،

 صحيح ويف. )3( به س ال فيتناوبون، غريه يتلوه أحدهم يقرأ القرآن لقراءة مجاعة واجتماع
  قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن الذكر وعلى القرآن تالوة على االجتماع فضل ب يف مسلم

 هللا كتاب يتلون هللا بيوت من بيت يف قوم اجتمع وما: ( وســـــلم عليه هللا صـــــلى هللا رســـــول
 فيمن هللا وذكرهم املالئكة وحفتهم الرمحة وغشيتهم السكينة عليهم نزلت إال بينهم ويتدارسونه

                                                
  .109 ص 2التاج واإلكليل،ج) 1(
 .101 ص الرباذعي، سعيد أليب ، املدونة اختصار يف التهذيب) 2(
  .163 ص 3ج الدسوقي حاشية) 3(
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 .)1( ) عنده

  :قال عنه هللا رضـــي ياخلدر  ســـعيد أيب حديث ويف مســـتحب، بل جائز للذكر واالجتماع
 .هللا نذكر جلسنا :قالوا ؟أجلسكم ما: فقال املسجد يف حلقة على عنه هللا رضي معاوية خرج
 مةً  أستحلفكم مل إين أما :قال. ذاك إال أجلسنا ما وهللا :قالوا ؟ذاك إال أجلسكم ما آ :قال
 رسول وإن ،مىن حديثاً  عنه أقلّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من مبنزليت أحد كان وما ،لكم
 جلسـنا :قالوا. ) ؟أجلسـكم ما ( :فقال أصـحابه من حلقة على خرج وسـلم عليه هللا صـلى هللا

.  ) ؟ذاك إال أجلســـكم ما آ ( :قال. علينا به ومنَّ  لإلســـالم هدا ما على وحنمده هللا نذكر
ين ولكنه ،لكم مةً  أســـــتحلفكم مل إين أما ( :قال. ذاك إال أجلســـــنا ما وهللا :قالوا   جربيل أ

  .)2() املالئكة بكم ييباه وجلّ  عزّ  هللا أنّ  فأخربين

  .عليها والتعاهد فيها االجتماع جاز مثلها الصوم ونوافل

  .ةالنافل يف اجلماعة جواز بفعله وسلم عليه هللا صلى النيب عن ورد ـ2

 هللا رســـول دعت مليكة جدته أنّ  عنه هللا رضـــي مالك بن أنس عن مســـلم صـــحيح ففي
 بن أنس قال. ) لكم يفأصـــل قوموا ( :قال مث منه فأكل ،صـــنعته لطعامٍ  وســـلم عليه هللا صـــلى
 هللا رســول عليه فقام ،مباءٍ  فنضــحته ،لبس ما طول من اســودَّ  قد لنا حصــريٍ  إىل فقمتُ « :مالك
 صلى هللا رسول لنا فصلى ،ورائنا من والعجوز ،وراءه واليتيم أ وصففت ،وسلم عليه هللا صلى

  .)3(» انصرف مث ركعتني وسلم عليه هللا

 على وسـلم عليه هللا صـلى هللا رسـول بنا صـلى:  عنه هللا رضـي أنس قال حبان، ابن وعند
  .)4(خلفنا حرام وأم سليم أم وقامت ميينه، عن فأقامين ،بساطٍ 

                                                
 . 7028 برقم مسلم صحيح) 1(
  . 7032 برقم صحيحه يف مسلم أخرجه) 2(
  .1531 برقم النوافلة، يف اجلماعة جواز ب مسلم صحيح) 3(
ؤوط شعيب وقال ،2207 برقم صحيحه يف حبان ابن) 4(   بن عمر. ضعيف إسناده. صحيح حديث): 584 ص 5ج( األر

ـــى :  5/1710" الكامل" يف عدي ابن وقال أخطأ، رمبا: وقال ،446-8/445" ثقاته" يف املؤلف ذكره: احلادي موسـ
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 وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول أن عنه هللا رضــي أنس عن داود أيب ســنن داود أيب وعند
. )صـــائم فإىن ســـقائه، يف وهذا وعائه يف هذا ردوا( :فقال ومتر بســـمن فأتوه حرام أم على دخل

  .)1( » خلفنا حرام وأم سليم أم فقامت تطوعاً، ركعتني بنا فصلى قام مث
 عليه هللا صــلى النَِّىبُّ  فـََقامَ  َمْيُمونَةَ  َخاَلِىت  ِعْندَ  ِبتُّ  «: قال عنهما هللا رضــي عباس ابن وعن

لِّ  وســــلم لِّ  فـَُقْمتُ  ،اللَّْيلِ  ِمنَ  يُيصــــَ ارِهِ  َعنْ  فـَُقْمتُ  َمَعهُ  يُأصــــَ  َعنْ  فََأقَاَمِين  يِبَرْأســــِ  فََأَخذَ  ، َيســــَ
  .)2(»َميِيِنهِ 

 وغريها عائشة عن رمضان شهر قيام يف روينا وقد «: اخلرب هلذا روايته أن بعد البيهقي قال
ــــلى النيب عن ذر أىب وعن جلماعة، النافلة جواز على دلّ  ما ـــــلم عليه هللا صــ  على دلَّ  ما وسـ

ا ــــلى النيب مع قيامهما يف وحذيفة مســـــعود ابن وعن. اســـــتحبا  على دلَّ  ما وســـــلم عليه هللا صـ
  .)3(» التوفيق و ذلك على دلَّ  ما فعله من عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عن وروينا. ذلك

 الصيام ومنها دات،والعبا الطاعات على االجتماع جواز على الدالّة األصول من هذا فكلّ 
  .اجلماعي واإلفطار
  : بشرطني مشروط اجلواز هذا أنّ  غري: نياً 

 مجاعة، إال النوافل هذه يصــومون ال حبيث راتبًة، عادةً  ذلك يتخذوا ال أنْ : األول الشــرط
 الســــنة أو كالفريضــــة النافلة جيعل الرتتيب فهذا واالجتماع، لزمان للنافلة وختصــــيصــــاً  التزاماً 

  هذا وحنوها،ويف الكسوف وصالة والعيدين الرتاويح كصالة جلماعة، إالّ  تؤدَّى ال اليت املؤكدة

                                                
 ومل. الضــعفاء يف يعد بصــري: 1/96/2" االســتدراك" يف نقطة ابن وقال األســانيد، يف وخيالف احلديث، يســرق ضــعيف

 كيف صــاحبه أحدمها يؤم الرجلني ب: الصــالة يف" 608" داود أيب عند إمساعيل بن موســى عليه بعه فقد به، ينفرد
  وأخرجه ،77 ،2/76 عوانة أبو طريقه ومن ،" 2027" الطيالسـي وأخرجه. صـحيح سـند وهذا. به محاد، عن يقومان،
:  اإلمامة يف 2/86 والنســـائي القاســـم، بن هاشـــم طريق من النافلة، يف اجلماعة جواز ب: املســـاجد يف" 660" مســـلم

  .به بت، عن املغرية، بن سليمان عن ثالثتهم املبارك، بن هللا عبد طريق من وامرأتني، رجلني كانوا إذا ب
  .608 برقم داود أيب سنن) 1(
  .5124 برقم ، الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 2(
 . 54 ص 3ج للبيهقي الكربى السنن) 3(
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 .)1(حقيقتها عن هلا وتغيري تبديل

 كلهم، بلدة أهل كالتزام كبرية، النافلة هلذه املنتظمة اجلماعة تكون ال أنْ : الثاين الشــــرط
 من كثري يفعل كما ا، ملحقة لواجبات شبيهة النافلة جيعل فهذا بذلك، مجيعهم حيّ  أهل أو

 وعدم التخّفي النوافل يف األصـــل إذ. وحنوه شـــوال من الســـت صـــيام يف اإلســـالمية البالد أهل
 .)2(الظاهرة الشعائر من جعلت اليت املؤكدة والسنن الواجبة العبادات خبالف اإلشهار،

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 :نوعان والعبادات الطاعات على االجتماع): " 134 ــــــــــــ 23/132( الفتاوى جمموع يف هللا رمحه تيمية ابن قال) 1(

 الكســــوف وصــــالة والعيدين واجلمعة اخلمس كالصــــلوات ، مســــتحب وإما واجب إما ، راتبة ســــنة:  أحدمها
 مثل راتبة بســـــنة ليس ما:  والثاين. واملداومة عليها احملافظة ينبغي راتبة ســـــنة فهذا ، والرتاويح واالســـــتســـــقاء

 مل إذا به س ال فهذا ، دعاء أو ، هللا ذكر أو ، قرآن قراءة على أو ، الليل قيام مثل تطوع لصـــالة االجتماع
 ، ذُِكر ما إال عليه يُداوم ومل أحيا مجاعة يف التطوع صـــّلى وســـلم عليه هللا صـــلى النيب فإن ، راتبة عادة يـُتََّخذ
 الليايل بعض اجتمعوا قوما أن فلو...  يســـتمعون والباقي يقرأ أن منهم واحدا أمَرُوا اجتمعوا إذا أصـــحابه وكان
 بدوران دائرة عادة اختاذه لكن يُكره مل الراتبة الســنة تُشــِبه راتبة عادة ذلك يتِّخذوا أن غري من تطوّع صــالة على

 صـالة يُعمل أن لسـاغ ذلك سـاغ ولو ، ملشـروع املشـروع غري وتشـبيه الشـريعة تغيري من فيه ملا مكروه األوقات
  .نقله املراد اهـ.." شعبان يف تراويح أو ، والعصر الظهر بني أو ، الضحى وقت أخرى

  
  .267ـ 264 ص 3ج للشاطيب املوافقات: يراجع) 2(
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  الفطــر زكــاة أقضيــة
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ــــم زكاة الفطــــر1[   ] حكـ
 ؤالالس: 

ً  ، الفطر زكاة إخراج يف أتردد األحيان بعض يف ً  راجهاإخ عن أتكاسل أحيا  أن أرى وأحيا
 غالباً  السبب أن فالحظت املوضوع هذا يف وفكرت أهّم، األسرة ولدى البيت يف األمور بعض

 حىت عليّ  واجبٌ  الفطر زكاة إخراج فهل ، الصـــــائم على الفطر زكاة لزوم مدى أعرف ال أين
ً  يل فيحق واجب وال الزم غري إخراجها أنّ  أم ؟ تردد دون خراجها ألتزم  بعض أقّدم أن أحيا

  . ؟ عليها واألبناء األهل مطالب
 وابالـج:  
  تســــمى وكذلك رمضــــان وزكاة رمضــــان صــــدقة أيضــــاً  وتســــمى الفطر وصــــدقة الفطر زكاة
  وأيضــــاً  واحلنفية واحلنابلة والشــــافعية املالكية من اإلســــالم، فقهاء مجاهري عند واجبة لفطرة،
 )1(.  اإلسالم أهل مذاهب من وغريهم واهلادوية الظاهرية

  : منها دلة الفطرة وجوب على اجلمهور واستدل
 من صاعاً  الفطر زكاة  هللا رسول فرض: "  قال عنهما هللا رضي عمر ابن حديث] 1[

"  املسلمني من والكبري والصغري ، واألنثى والذكر واحلر، العبد على ، شعري من صاعاً  أو ، متر
  . الوجوب دليل والفرض. )2(

 قبل تؤدى أن الفطر بزكاة أمر  هللا رســـول أن عنهما هللا رضـــي عمر ابن حديث] 2[
 . األصوليني عند معروف هو كما اإلجياب يقتضي واألمر. )3(" الصالة إىل الناس خروج

                                                
  لتعليل االختيار ، 332 ص 1ج رشـــد البن املمهدات املقدمات ، 672 ص 1ج ، للدردير الصـــغري الشـــرح) 1( 

موع ، 158 ص 1ج ، املختار  املغين ، 246 ص2ج القناع كشاف ، 86 – 85 ص 6ج ، املهذب شرح ا
ر احمللى ،648 ص 2ج قدامة البن  . 82  - 81 ص 2ج ، اجلرار السيل ، 238 ص 4ج ، حزم البن آل

  ، 2276 ، 2275 برقم الزكاة كتاب يف ومســـلم ، الباري بفتح 138 ص 4ج 1503 برقم البخاري أخرجه) 2(
 . 62 – 60 ص 7ج

  2285 برقم الزكاة كتاب ومســلم ، العيد قبل الصــدقة صــدقة ب الزكاة كتاب 1509 برقم البخاري أخرجه) 3(
 . النووي بشرح 66 ص 7ج
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  طهرة الفطر زكاة  هللا رســــــول فرض: "قال عنهما هللا رضــــــي عباس ابن حديث] 3[
 والفرض ، لفرض أيضاً  ههنا فعّرب . )(1احلديث.." للمساكني وطعمة والرفث، اللغو من للصائم

 . عمر ابن حديث يف قرر كما ـ بالوجو  دليل
 ويف فرســه يف الرجل على صــدقة ال: (  قال  هللا رســول أن  هريرة أيب حديث] 4[
 . الفطر زكاة إال صدقة الرجل على جتب ال: واملعىن. )2()  الفطر زكاة إالّ  عبده

ا فيه، داخلة الفطر فزكاة )3( چںٱٱٱڱٱچ تعاىل قوله عموم] 5[  .)4(زكاة أل

ٱٱٱٱÔٱٱÓٱٱÒٱٱیٱچ تعاىل قوله] 6[  ابن فيها قال وقد. )5( چٱٱٱÚٱٱÙٱٱØٱٱ×ٱٱٱٱÖٱٱÕٱٱ
  وقتادة اخلدري ســعيد أيب قول وهو الفطر، زكاة يف أنزلت اآلية هذه: "  عنهما هللا رضــي عمر

 . )6( تعاىل هللا رمحهم ، العزيز عبد بن وعمر ، املسيب ابن وسعيد ومالك، العالية، وأيب وعطاء
ا وثبت: " تالها أن بعد فقال الفطر زكاة وجوب على ا حجر ابن اســـتدل وقد ّ  نزلت أ

  .)7(.."  الواجبات على اقتصر ملن الفالح حقيقة إثبات الصحيحني يف وثبت ، الفطر زكاة يف
 الفطر زكاة إجياب: "راهويه بن إســـحاق قال الفقهاء أكثر عليه الذي هو القول هذا وألنّ 
ـــّرح الفطر، زكاة وجوب على العلم أهل إمجاع املنذر ابن ونقل" . كاإلمجاع  البيهقي به وصــــ

  ).8(" الفطر زكاة وجوب على العلماء أمجع وقد: " قائالً 
ـــــّنة هي:  وقالوا العلماء من قلة خالف وقد ــــــت ســـ  من اللبان ابن: وهم ، واجبة وليســ

                                                
  . 395 ص 1ج 1823 برقم الفطر صدقة ب الزكاة كتاب يف ماجة ابن) 1(
  . 270 ص 4ج الزكاة كاب ، 7674 برقم الكربى السنن يف البيهقي) 2(

 43: البقرة) 5(     
 . 431 ص 3ج ، الباري فتح) 4(
  . 15 – 14 ، األعلى سورة) 5(
ــــــــــــــ 430 ص 3ج الباري وفتح 7667 برقم الزكاة كتاب 268 ص 4ج ، للبيهقي الكربى الســــنن) 6(   ، 431 ـ

  . 20 – 19 ص 20ج 10م ، للقرطيب ، القرآن ألحكام واجلامع
 . 431ص  3فتح الباري، ج) 7(
موع) 8(  املوضع واملغين السابق، املوضع والفتح. 61 ص 7ج ، مسلم صحيح على النووي وشرح ، 86 ص 6ج ا

 . نفسه السابق املكان اجلرار والسيل ، السابق
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ا إىل ذهب وقد املالكية من وأشهب ، أمره آخر يف الظاهري وداود ، الشافعية .   مؤكدة سنة أ
 تنزل أن قبل الفطر بصـدقة  هللا رسـول أمر: "   سـعد بن قيس حبديث هلم اسـتدل وقد

ا أنّ  على يدلّ  هذا:  فقالوا. )1("  نفعله وحنن ينهنا ومل مر مل الزكاة نزلت فلما ، الزكاة  وجو
  . األموال زكاة بوجوب ُنسخ قد

  :وجيهني بوجهني اجلمهور أجاب وقد
 الوجوب أحاديث رتكيُ  فال ، احلال جمهول وهو ، عّمار أيب على مداره أن : األول الوجه

  . خلرب جمهول رواية مبثل وتنسخ
 يوجب ال فرض نزول ألن ، النسخ على فيه داللة ال الصحة فرض وعلى أنه : الثاين الوجه

  .)2(كان ما على كان ما بقاء واألصل ، سقاطها تصريح الراوي كالم يف وليس ، آخر سقوط
 ، وجبت إذا عليها يءشـــ تقدمي وال إخراجها يف الرتدد جيوز ال واجبة الفطر فزكاة : وعليه

  .عبادته وحسن أمره وامتثال فرضه التزام على وإ السائل هللا أعان

  ] زكاة الفطـر علـى املديـن2[ 
 ؤالالس: 

  لبعض ديناً  ليّ ع أنّ  وجدت الفطر؛ زكاة إخراج ووجب علينا املبارك العيد حلّ  عندما
 أن أم الفطر زكاة أدفع أن األوىل وهل الفطر، زكاة وجوب عين يســقط الدين هذا فهل الناس،

    الدين؟ ببعض ولو أوّيف 

 وابالـج:  
ن هلا املسألة هذه   :)3(صور

                                                
  159 ص 4ج الكربى السنن يف والبيهقي 1828 برقم الزكاة يف ماجة وابن ، 49 ص 5ج النسائي أخرجه) 1(
موع الفتح راجع) 2(  . نفسها السابقة املواضع وا
تهد بداية ، 251 ص 2ج ، القناع كشاف ، 714 ص 2ج ، قدامة البن املغين:  يراجع) 3(   ، 131 ص 2ج ، ا

 2ج اجلليل مواهب ، 332 ص 1ج ، رشد البن املمهدات املقدمات ، 397 ص 2ج ، اإلرادات منتهى شرح
 . 407 ص 1ج املدارك أسهل ، 259 ص
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ـــورة   وقوت قوته وعنده ،غرمائه من به مطالباً  الدين عليه الذي يكون ال أن:  األوىل الصـ
  ووجه.   إخراجها ليهع وجيب الفطر، زكاة تســـقط ال احلالة هذه ففي ، وليلته العيد يوم عياله
  : ذلك

ا بدليل ، املال زكاة من وجوً  آكد الفطر زكاة أن] 1[  لكل ومشوهلا لفقريا على وجو
ا توقفي وال ، غريه على نفقته وجبت عمن حتملها ووجوب إخراجها على قدر مســـــلم  وجو

  .النفقة عليه جتب دينٌ  عليه ومن النفقة، جمرى فجرت مال يف نصاب على
اف الفطر زكاة أما ، فيه مؤثر فالدين مللك جتب املال زكاة أن] 2[   البدن على جتب أ
ا مينع فال ، فيه يؤثر ال والدين   . وجو

 ، عليه احلقوق ابوأصــــح غرمائه من مطالباً  الدين عليه الذي يكون أن:  الثانية الصــــورة
 لآليت وذلك ، لفطرةا الدَّين من النوع هذا ومينع عليه إخراجها وجوب يســقط احلالة هذه ففي

:  
  . املطالبة عند األداء واجب أصبح الدين أنّ ] 1[
  . إلعسار يسقط ال معني آدميّ  حق كونه ولتأكد] 2[
مث ، الفطر زكاة على وجوً  وأقدم ســبباً  أســبق الدين وأن] 3[   الطالبة عند دفعه بتأخري و
 .)1()ظلم الغين مطل: (الصحيحني حديث ويف حمرماً  مطالً  ويكون

  ] فطــرة املسافـر3[
 ؤالالس: 
 زكاة خيرج كان ملاضــيةا الســنوات ويف ، الســعودية العربية اململكة يف ومقيم عنا مســافر أيب

مر هناك فطره  الفطر زكاة أخرج أنه ربخي بنا اتصـل املاضـي العام ويف ، هنا حنن خنرجها أن و
 ؟ خرياً  هللا جزاكم شرعاً  الصحيح فما. هناك اجلميع عن

 

 وابالـج:  
  : جائزة حاالت ثالث السؤال هلذا

                                                
 .1564 برقم الغين مطل حترمي ب ومسلم 2166 برقم ، احلواالت كتاب البخاري أخرجه) 1(
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  .  إقامته حمل يف مجيعاً  عنهم هو خيرج أن : األوىل احلالة
  .  بالدهم يف عنه أهله خيرج أن:  الثانية واحلالة
 عن وأهله أبناؤه جوخير  ، فيه هو الذي البلد يف نفســــــه عن هو خيرج أن :الثالثة واحلالة

  : اآليت النحو على وذلك ، بالدهم يف أنفسهم
م كانت إذا] 1[  ولكن ، يلزمه وال بلدهم يف عنه إخراجهم جيزئه عنه خيرجوا أن عاد
  . نفسه عن إقامته حمل يف اإلخراج له يندب
 والوصــية العادة عتربوت يلزمه وال عنه إخراجهم أجزأه عنه الفطرة خراج أوصــاهم إذا] 2[
  .أيضاً  نفسه عن اإلخراج له يندب ولكن النية، مبنزلة

 فوجب ؛ عنهم هو جخير  أن أو ، به يوصــهم ومل عنه خيرجوا أن أهله عادة تكن مل إذا] 3[
  .أنفسهم عن إخراجهم عليهم جيب كما ، نفسه عن إخراجه عليه

وهللا .)1(ذلك على اتفقوا طاملا عنه هم خيرجوا أن ال أو عنهم هو خيرج أن مانع ال] 4[
  أعلم...تعاىل 

  ] تعجيل زكاة الفطر قبل العيد4[
 ؤالالس: 

 ولذلك ، العيد قربي عندما شديد همٍّ  يف دائماً  ويكونون ، الفقراء من أقاريب بعض عندي
 ؟ التصــرف هذا مين يصــحّ  فهل ، ثالثة أو ســبوعني العيد قبل الفطر زكاة هلم أدفع أن رأيت
  .؟ الفطر زكاة عن جيزئ وهل

 وابالـج:  
  : أقوال على الفطر زكاة بتعجيل املعروفة املسألة هذه يف الفقهاء
 فيجب فطرته خيرج أن أراد فمن ، العيد يوم قبل الفطر زكاة تعجيل مينع:  األول القول

 قول وهو ذلك، قبل أخرجها إذا جيزئه وال تقدميها جيوز وال العيد يوم فجر بعد خيرجها أن عليه

                                                
  . 136 ص 2ج املسالك تبيني ، 679 ص 1ج ، للدردير ، الصغري الشرح:  انظر) 1(
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  .)1( هللا رمحه الظاهري حزم ابن
 املالكية مجهور عليه الذي وهو ، العيد على يومني أو بيوم تقدميها جيوز أنه : الثاين القول

 البخاري يف عنهما هللا رضي عمر ابن حلديث ،)2(األربعة املذاهب بني عليه متفق وهو واحلنابلة
 ، هللا رســـول أصـــحاب إىل راجع وكانوا. )3()  يومني أو بيوم الفطر قبل يعطون وكانوا: (.. 

  .)4( تعاىل هللا رضوان يستجلب حسان واتباعهم ، السنن خري وسنتهم
م ثالثة إىل الفطر زكاة تعجيل جواز يرى: الثالث القول  عليه الذي وهو العيد، قبل أ

 بن هللا عبد أن:  فع عن املوطأ يف الذي عنهما هللا رضــي عمر ابن خبرب أخذاً  ، املالكية بعض
 عمر وابن. )5("  ثالثة أو بيومني الفطر قبل عنده جتمع الذي إىل الفطر بزكاة يبعث كان عمر
  .) .)6 النيب لسنة التباع معروفاً  كان عنهما هللا رضي

.  احلنابلة بعض قول وهو ، رمضــان شــهر منتصــف من إخراجها جواز يرى:  الرابع القول
 من الدفع وجواز ، اجلماعة يف الصــــالة إدراك ملصــــلحة الفجر أذان تعجيل جوزا على قياســــاً 
  .)7(.الليل نصف بعد مزدلفة

ــــهر أول من الفطر زكاة تعجيل جيّوز:  اخلامس القول ــــافعية قول وهو رمضــــــان، شــ  الشــ
لفطر ،رمضـــان بصـــوم: بســـببني جتب الفطر اةزك أن:  ذلك يف وحجتهم  فإذا ، رمضـــان من و

  .)8(اآلخر على تقدميها جاز السببني هذين أحد ُوجد
ا احلنفية قول وهو السنة، أول من الفطر زكاة تعجيل جواز يرى : السادس القول  زكاة أل
  .)9(املال زكاة فأشبهت

                                                
ر احمللى) 1(   .267 ـ 266 ص 4ج ، حزم البن آل
 واتفقوا: " 183 ص 1ج(  اإلفصاح يف هبرية ابن قال ، يومني من أكثر الفطر زكاة تعجيل يف بينهم اخلالف وإمنا) 2(

 . اهـ" يومني أو بيوم العيد قبل الفطر زكاة يعجل أن جيوز أنه على
 .1440 برقم ، واململوك احلر على الفطر صدقة ب الزكاة كتاب البخاري) 3(
 حاشــية ، 136 ص 2ج ، املســالك وتبيني ، 252 ص 2ج ، القناع كشــاف ، 681 ص 2ج ، املغين:  انظر) 4(

   ، 677 ص 1ج ، الصغري الشرح ، 508 ص 1ج ، الدسوقي
 . للباجي القبس بشرح 115 ص 2ج ، 55 برقم ، الفطر زكاة إرسال وقت ب املوطأ) 5(
  . 136 ص 2ج ، املسالك تبيني:  راجع)  6(
 . 1969 رقم فقرة 681 ص 2ج ، قدامة البن املغين) 7(
موع بشرح املهذب) 8(  . 103 ص 6ج ، ا
 . 955 ص 2ج ، للقرضاوي ، الزكاة فقه ، 681 ص 2ج ، قدامة البن املغين:  انظر) 9(
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  : يلي ما على والرتجيح
 يؤخذ فال عليهم هللا رضوان الصحابة عن صحّ  ملا خمالف تعاىل هللا رمحه حزم ابن قول] 1[

  . والتعجيل التقدمي جيوز:  وعليه.  به
  متعلقة عبادة الفطر زكاة ألن ، الدليل عن بعيد كذلك تعاىل هللا رمحهم احلنفية قول] 2[

  . ائزج غري وهو ، سببها عن هلا قطعٌ  ذلك قبل فإخراجها ، الفطر وعيد برمضان
 يللمزكّ  فيجوز مقبول، شــــرعي وجه على يقوم منها كل التعجيل يف األربعة األقوال] 3[

  ، رمضان من الشهر ولأ إىل أو الشهر نصف إىل يقدمها وأن والثالثة اليومني بفطرته يعّجل أن
  : ولكن

 إغناء من الفطر اةزك مقصـــود حيقق ذلك ألن ، والثالثة اليومني على يزيد ال أن :األحوط
  .العيد يف والسؤال احلاجة من واملسكني الفقري

 أن الزكاة عيداف من إعطاءهم يريد ومن واملســــاكني الفقراء بعض مصــــلحة من يكون وقد
  واملسكني الفقري لحةملص منه تقديراً  ، الشهر منتصف من أو الشهر أول من فطرته إليهم يرسل

  . وأحسن بل أصاب، قد فيكون ،
 واملســكني الفقري حةمصــل حبســب أكثر أو ليومني الفطر بزكاة التعجيل تقدير يدور:  إذنْ 

 . أعلم تعاىل وهللا العيد، يف واحلاجة السؤال عن غنائهم إخراجها مقصود حيقق ومبا

  ] فطرة من ال ميلك منها إال بعضها5[
 ؤالالس: 

 وبعض وزوجيت يأم ومعي والبنات، األبناء فيهم ، كبرية أســــرة وأعول ، فقري شــــخص أ
 إلخراج يكفي ما لكأم ال كنت وإنْ  مجيعًا؟ هؤالء فطرة عليّ  فهل ، املتزوجات غري أخوايت

 حق أقّدم منْ  حقّ ف عليّ  كانت فإن ؟ زكاة عليّ  فهل ثالثة أو شــخصــني من ألكثر الفطر زكاة
  .  خرياً  هللا جزاكم أفيدو  األخوات؟ حق أم البنات حق أم األبناء حق أم الزوجة حق أم األم

 وابالـج:  
ـــــمى الزكاة من النوع هذا ــــب ، املال ال البدن فيها فاملعترب ، األبدان بزكاة تســـ  فبحســــ

 الفطرة خيرج أن الفطر بزكاة املطالب املكلف على جتب ولذلك ، إخراجها يكون األشــــخاص
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  . )1( نفقته تلزمه وعمن نفسه عن
 ، والقرابة والنكاح امللك: قل أو ، ابةوالقر  والرق الزوجية:  ثالثة فقةالن حتمل وأســـــباب

 الذين والبنات البنني من الصـــــــغار واألوالد ،)2(والزوجات ، األبوين زكاة عليه جتب:  وعليه
  . غريه عائل هلن يكن مل إنْ  املتزوجات غري وأخواته. يعوهلم

  : اآليت لرتتيب طرالف زكاة أخرج وليلته العيد يوم وعياله أهله وقوت قوته من فضل فإن
  .. أوالً  نفسه فطرة] 1[
  ..زوجاته أو زوجته عن أخرج مث] 2[
  .. الصغري ولده عن أخرج مث] 3[
  .. أمه أو أبيه عن مث] 4[
 تعاىل لقوله الوالد، تقدمي أو الولد تقدمي بني أقواهلم يف تردد مع ، الكبري ولده عن مث] 5[

   ).3(چÌÍٱٱٱٱٱËٱٱÊٱٱÉٱٱÈٱٱÇٱٱÆٱٱÅٱچ
  ..النسب قرابة بقية مث] 6[

 وهكذا ، زوجته فعن فضــــل فإنْ  ، نفســــه عن أخرج واحد؛ فطرة إالّ  عنده يفضــــل مل فإن
  فإن فألهلك شــيء فضــل فإن عليها فتصــدق بنفســك ابدأ: ( حلديث املذكور الرتتيب حســب

  .أعلم تعاىل وهللا. )4(..)قرابتك فلذي شيء أهلك عن فضل

  ] القيمة يف زكاة الفطر6[
 ؤالالس: 

م يف املال من مبلغاً  يدفعون وبعضـــهم ، الفطر زكاة يف القمح خيرجون الناس بعض  ، فطر

                                                
ً  ميلك من على إال جتب ال الفطر زكاة أن إىل احلنفية وذهب) 1( ثه مسكنه عن فاضالً  نصا  وسالحه وفرسه وثيابه وأ

 2ج ، الرائق البحر ، 180 ص 1ج ، الصـحاح معاين عن اإلفصـاح:  راجع ، األسـاسـية حاجته من ذلك وغري
 .159 – 158 ص 1ج ، املختار لتعليل االختيار. 191 ص 1ج اهلندية الفتاوى ، 274 ص

 فطره صدقة عليه فتجب فقرياً  جمنوً  األب كان إذا إال األبوين وال الزوجات عن الفطر زكاة يوجبون ال األحناف) 2(
  . السابقة املصادر:  راجع. 

 . 11: النساء سورة) 3(
 . 84 ص 7ج ، 2310 برقم ، لنفس النفقة يف االبتداء ب مسلم أخرجه) 4(
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 أن بدّ  ال أم ؟ القوت بدل)  القيمة(  املال أخرج إذا املسـلم جيزئ وهل ؟ الصـحيح هو فأيهما
  . بكم هللا نفع أفيدو ؟ مكان كل يف العني خيرج
 واباجل:  

ـــؤال يكثر الفطر زكاة يف القيمة إخراج   يف الغالب هو أصــــبح وقد ، عام كل يف عنه السـ
 أن املســـألة هذه يف رواملشـــهو  املســـلمني، بالد من وكثري بالد يف خاصـــة ، الفطر زكاة إخراج

  : مذهبني على فيها العلماء
 من اجلمهور مذهب وهو واألقوات، الطعام من العني إخراج لزوم: األول ملذهبا] 1[

  .  الزكوات سائر ويف الفطر اةزك يف القيمة جتزئ ال ألنه: والظاهرية واحلنابلة والشافعية املالكية
  :ذلك ومن الطعام من الفطر زكاة إخراج أحاديث هذا يف وأصلهم

 من صــاعاً  الفطر زكاة  هللا رســول فرض: "  قال عنهما هللا رضــي عمر ابن حديث] أ[
  ).1("املسلمني من والكبري والصغري ،واألنثى والذكر واحلر، العبد على ، شعري من صاعاً  أو ، متر

 صاعاً  أو طعام من صاعاً  الفطر زكاة ُخنرج كنا: "  قال  اخلدري سعيد أيب حديث] ب[
  .)3(" زبيب من صاعاً  أو ،)2(َأِقطٍ  من صاعاً  أو ، متر من صاعاً  أو ، شعري من

 الصغري عن رمضان صدقة نعطي أن أمر: "  قال عنهما هللا رضي عباس ابن حديث] ج[
 ، همن قُبل شـــعرياً  أّدى ومن ، منه قُبل بُراً  أدَّى من طعام، من صـــاعاً  ، واململوك واحلر والكبري

  هللا رســول فيها ّمسى اليت األحاديث من ذلك وغري ).4( احلديث .. منه قُبل زبيباً  أّدى ومن
 . واألقوات األطعمة يف الفطرة نوع

                                                
  ، 2276 ،2275 برقم الزكاة كتاب يف ومســــلم ، الباري بفتح 138 ص 4ج 1503 برقم البخاري أخرجه) 1(

 . 62 – 60 ص 7ج
  . به يطبخ مستحجر بس جمفف لنب:  األَِقط) 2(
 من املســـلمني على الفطر زكاة ب ومســـلم 1435 برقم ، طعام من صـــاع الفطر صـــدقة ب البخاري أخرجه) 3(

 . 984 برقم والشعري التمر
  الرزاق وعبد ،168 ص 4جج ، احلنطة من خيرج قال من ب 7503 برقم ، الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 4(

 . لغريه لصحة البيهقي إليه ورمز 313 ص 3ج 5767 برقم املصنف يف
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  : فريقان ذهبامل هذا وأصحاب ، العني بدل القيمة إخراج جواز:  الثاين املذهب] 2[
 والثوري احلنفية مذهب وهو مطلقاً  العني بدل القيمة إخراج جواز يرى من:  األول الفريق

 حبيب كابن)1( املالكية من مجاعة قول وهو العزيز، عبد بن وعمر ، البصري احلسن به وقال ،
 دفع من أفضـــــل القيمة دفع: "  احلنفية وقال. وهب وابن دينار وابن حازم أيب وابن وأصـــــبغ

  .)2(" العني
:  وهم ، لضـــــــرورة أو لعذر الفطر زكاة يف القيمة إخراج جواز يرى من:  الثاين والفريق

  .)3(الزيدية مذهب وهو ، ثور وأبو ، راهويه بن إسحاق
 أنه الحتمال الفقري حاجة دفع على أعون القيمة كون القيمة تفضــــــيل يف احلنفية وحجة

  . وحنوها ثياب من احلنطة غري حيتاج
  : الرتجيح

: أحدمها:  مهمان أمران الفطر زكاة تشـــريع يف الشـــارع مقصـــود أنّ  جداً  واضـــحاً  يبدو مما
م احلاجة عن وإغناؤهم املســاكني خلة ســدّ :  والثاين ، والرفث اللغو من للصــائم طهرة   ومواســا

: "  قال عنهما هللا رضـــــي عباس ابن حلديث. )4(بلدهم أهل عليه يكون ما مبثل العيد يوم يف
. )5("للمســـاكني وطعمة ، والرفث اللغو من للصـــائم طهرة الفطر زكاة  هللا    رســـول فرض

  هذا يف أغنوهم وقال الفطر زكاة  هللا رسول فرض: "قال عنهما هللا رضي عمر ابن وحديث
  .)6("اليوم

ً  الصــائم خرجهأ الذي أكان ســواء الفطر لزكاة إخراج بكل فيتحقق األول املقصــود أما  قو
  . قيمة كان أم ، وطعاماً 

                                                
 .46 ،ص ملال الفطر زكاة إخراج يف اآلمال حتقيق:  القيمة رسالته يف الغماري عنهم نقل) 1(
 .78 ، 77 ص 2ج ، عابدين ابن حباشية املختار الدر) 2(
  . 86 ص 2ج ، للشوكاين اجلرار والسيل ، 45 ص اآلمال حتقيق:  انظر) 3(
  . 13 ـ 12 ص 3ج ، القيم البن العاملني رب عن املوقعني أعالم:  ينظر) 4(
 . خترجيه سبق) 5(
 . 152 ص 2ج ، 67 برقم ، الدارقطين أخرجه) 6(
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ــدّ  وهو الثاين املقصــــود أّما  لطعام فيتحقق فطرال بزكاة املســــكني ومواســــاة الفقري خلة ســ
  . الطعام من للمقصود أوفق الطعام غري يكون وقد ، بغريه ويتحقق

 مواســاته يف وأفضــل ته،خلل ســداً  وأكثر للفقري أنفع يكون ملا الرتجيح يكون أن ينبغي وهلذا
  للفقري أنفع والطعام وتالق والقرى البالد بعض يف يكون فقد. العيد يوم يف السؤال عن وإغنائه
  . خللته وأسدّ  للفقري أنفع بعضها يف املال يكون وقد خللته، وأسدّ 

ـــوء على يرتجح فالذي : وعليه   األرجح هو اننازم يف القيمة إخراج أن:  القاعدة هذه ضــ
  :لوجوه وذلك.  ـ واألمصار املدن يف خاصة ـ  واألفضل

 كان عليهم هللا رضــــوان الكرام وصــــحابته  الرســــول عهد يف الطعام أن:  األول الوجه
 الشــعري عطيأُ  من يســتطيع ونقوداً، ماالً  بنفســه الطعام كان حيث ، زماننا يف الطعام عن خمتلفاً 

  . إليها حيتاج سلعة أي شراء يف ينقده أن التمر أو الزبيب أو
ــــ وهلذا ــــ احلقيقة يف ـ ا ، يمةق هو ما وبني عني هو ما بني فرقٌ  هناك يكن مل ـ  كانت كلها أل

ً  قيماً   كل شــراء هب يســتطيع ألنه ، قوت أو طعام له دفع إذا الفقري خلة فتســدّ  ، لألشــياء وأمثا
  .إليه حيتاج ما

 ، شــعرياً  أو زبيباً  أو راً مت أو قمحاً  ُأعطي فمن ، القيمة عن الطعام اختلف فقد زماننا يف أما
ـــطر لغريها، حمتاج وهو   فكان ، إليه حيتاج ما ا ليشـــــرتي قيمتها ليأخذ الســـــوق يف لبيعها اضــ

  . احتاجه ما ا ليشرتي ابتداءً  القيمة يعطى أن األوىل
 الوســـائل، رعاية من أوىل املقاصـــد رعاية:  املقررة األصـــولية القواعد من أنّ :  الثاين الوجه

 فإن:  هذا تقرر فلو ، املقاصد بسقوط الوسائل وتسقط املقاصد حكم خذ فالوسائل ولذلك
 خراج ، الفقراء نفع الفطر زكاة من الشارع فمقصود وسائل، وللمقصود مقصوداً  الفطر لزكاة
  غريها كان ولو ، مال نوع إخراج وهي لوســـيلة يتشـــبث أن ميكن فال ، هلم وإعطائه مال نوع

 الفطر زكاة ملقصود حتقيقاً  أكثر والقيمة ، وسيلة املنصوصة األعيان فإن ، للمقصود حتقيقاً  أكثر
د ).1(أوىل القيمة إخراج فكان ، الزمان هذا يف ــّ   يف  النيب ألمر  معاذ تطبيق هذا ويعضـــ

                                                
 . 102 ص ، للغماري ، اآلمال حتقيق:  انظر) 1(
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 أن فأمره ، اليمن إىل معاذاً   هللا  رســول بعث: "  طاوس يقول اليمن إىل بعثه حني الصــدقة
 كما ـ وهذا) 1("والشعري احلنطة بدل والثياب العروض فأخذ ، والشعري احلنطة من الصدقة خذ
  . واحلرام حلالل الصحابة أعلم من وممن؟ وسيلته، يف لتوسع األمر ملقصود حتقيق ـ ترى

  يف صحّ  فما ، جنس واعهان والزكوات ، الزكاة يف معتربان والبدل القيمة أنّ :الثالث الوجه
  .بعضها يف لالعتبار فٍ  بنصّ  إذا إالّ  األخرى يف يصحّ  هذه

 ، الزكاة يف اليمن أهل من والبدل القيمة أخذ على  جبل بن معاذاً  أقرّ   النيب فإنّ 
 الصدقة مكان منكم آخذه لبيس أو خبميس ايتوين: "  اليمن ألهل  جبل بن معاذ قال فقد
  ).2("ملدينة للمهاجرين وخري عليكم أهون فإنه

 أنفع وأنه ، لدافعنيا على أهون أنه:  بعلتني والقيمة للبدل أخذه يعّلل  معاذ هو وها
ـــرع خالف كان وول  النيب    أقره وقد. الفقراء ينفع ما العربة أن فدلّ .  لآلخذين  الشـــــ
  .أقره ملا الواجب

 ).3(وغريها الورق من الصدقة يف العروض خذ كان  عمر أن عطاء وعن

 ، عليهم هللا رضــوان الصــحابة عمل من كان الفطر زكاة يف القيمة إخراج إنّ : الرابع الوجه
م  عنهم روي فقد  إســحاق أبو قال فقد الفطر صــدقة خصــوص يف القيمة خيرجون كانوا أ

 وأبو. )4(" الطعام بقيمة الدراهم الفطر صــــدقة يف يعطون وهم أدركتهم: "  هللا رمحه الســــبيعي
 الصــحابة، من ومجاعة علياً  أدرك وقد التابعني جلة ومن العاملني العلماء من الســبيعي إســحاق

 الصحابة عمل من القيمة  إخراج أنّ  فُعلم.  عليهم هللا رضوان الصحابة أي"  أدركتهم: " فقوله
  . عليهم هللا رضوان

                                                
  .الصدقة يف العروض أخذ يف قالوا ما ب 10437 برقم ،404 ص 2ج شيبة أيب ابن مصنف) 1(
 الزكوات، يف القيم أخذ أجاز من ب 113 ص 4ج ،7164 برقم الكربى الســــــــــنن يف البيهقي أخرجه)  2(

 ابن مصـــنف ،525 ص 2ج الزكاة، يف العرض ب ترمجة يف والبخاري ، 100 ص 2ج 24 برقم والدارقطين
 . 404 ص 2ج ،10439 برقم الصدقة يف العروض أخذ يف قالوا ما ب شيبة أيب

ر هذه) 3(  .10441 ـ 10438 برقم 404 ص 2ج شيبة أيب ابن مصنف يف اآل
 . 10371 برقم ، الفطر زكاة يف الدراهم إعطاء يف ب ، شيبة أيب ابن) 4(
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تهدين الصــاحلني األمة ســلف من املســلمني أئمة أنّ :اخلامس الوجه ددينو  ا  اعتربوا قد ا
  : ذلك ومن ، الفطر زكاة يف القيمة
 اعتمد خالفته عهد يف معتمراً  أو حاجاً  املدينة قدم ملا  املؤمنني أمري معاوية أنّ ] 1[
  ســعيد أبو إالّ  بذلك الناس فأخذ  مترهم، من صــاعاً  تعدل الشــام مسراء من مدين فجعل القيمة

 رسول فينا كان إذ خنرج كنا: "قال  اخلدري سعيد أيب عن مسلم صحيح يف كما ، اخلدري
 أو َأِقطٍ  من صــــاعاً  أو طعام من صــــاعاً  مملوك أو حر وكبري صــــغري كل عن الفطر زكاة  هللا

 بن معاوية علينا قدم حىت خنرجه نزل فلم زبيب من صــاعاً  أو متر من صــاعاً  أو شــعري من صــاعاً 
 أرى إين: "قال أن الناس به كلم فيما فكان املنرب على الناس فكلم معتمراً  أو حاجاً  سفيان أيب
  فال أ فأما ســـعيد أبو قال بذلك الناس فأخذ" متر من صـــاعاً  تعدل الشـــام مسراء من مدين أن

  . )1"(عشت ما أبداً  أخرجه كنت كما أخرجه أزال
  .بصاع دينم أساس على املدينة بتمر الشام مسراء قّيم حيث لقيمة عمل فمعاوية

 أصــــدر قد راشــــدينال اخللفاء وخامس الثاين القرن جمدد  العزيز عبد بن عمر أنّ ] 2[
ـــــ خذيؤ : "  لبصرة"  عدي"  واليه إىل فكتب القيمة خراج الراشد مرسومه  ـ الفطر زكاة يعين ــ

م من الديوان أهل من   ". درهم إنسان كل عن ، أعطيا
 يف العزيز عبد بن عمر كتاب جاء: "  قرة قال الفطر صـــــدقة يف عامله قـُّرة إىل وكتب

  ).2"(درهم نصف قيمته أو إنسان كل عن صاع نصف:  الفطر صدقة
 هذه سلف صاحلي نم األجالء التابعني وأولئك الصحابة هؤالء وافق من خمطئاً  يكون فلن

  .  يعملون كانوا مبا وعمل عليهم هللا رضوان األمة
 الفطر زكاة إخراج يف اآلمال حتقيق: (الفريدة رســـــالته يف الُغماري العالمة ســـــاق وقد هذا

ً  وأصولياً  فقهياً  وجهاً  وثالثني اثنني) ملال   ، لقيمة الفطر زكاة إخراج ةلصح وحديثياً  ومقصد
  . عليها الّطالع العلم طالب ننصح

الس للجانا من كثري رجحته الذي وهو ، لقيمة الفطر زكاة إخراج فيجزئ: وعليه  وا
امع  قيمة حتديد على عام كل يف عند اإلســـالمي الفقه َجمَْمع دأب وقد. والبحثية الفقهية وا

  .والصواب للخري املوفق وهو خرياً، هللا جزاهم الفطر، زكاة

                                                
 . 678 ص 2ج 985 برقم مسلم أخرجه) 1(
 2ج ، 10368 ،10369 برقم ، الفطر زكاة يف الدراهم إعطاء ب ، شـــيبة أيب ابن مصـــنف  يف اخلربين كال) 2(

 . 405 ص
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  ] االستدانة لزكاة الفطر7[
 ؤالالس: 

 فضـل األمر اسـتكمل أنْ  وأحب ، حال فضـل العام هذا رمضـان صـمت تعاىل هللا حبمد
 إخراج من ميكنين ما عندي ليس ولكن الفطر، زكاة أخرج أن جداً  حريص فأ ؛ وهلذا ، حال
  .؟ جهاألخر  الزكاة قيمة أستدين فهل.  وأوالدي أهلي وعن نفسي عن الفطر زكاة

 وابالـج: 
  العيد ليلة يعول من وقت قوته عنده يفضل أن بشرط إالّ  الصائم على الفطر زكاة جتب ال
 وقال.  عليه جتب فال وإالّ  الفطر زكاة إخراج عليه وجب ذلك بعد شـــيء فضـــل فإنْ  ، ويومه

  ).1(" عليه فطرة فال له شيء ال من أن على وأمجعوا: "  املنذر ابن
 وال حالة يف هل يســــتحب ولكن ، عليه جيب ال فهذا ؛ الفطر زكاة لدفع يســــتدين أن أما

  . األخرى يف له يستحب

 على ســيقدر أنه ظنه على يغلب أن:  الفطر لزكاة يســتدين أن له يســتحب اليت احلالة أما
 مســتفاد ملال أو ، يقرضــه من ا يرضــى أقســاط على الشــهري راتبه من إما يســتدينه ما قضــاء
  ولعله أوىل، فذلك دينه بقضــــاء متيقناً  كان وإنْ  ، ذلك وحنو معروف، أجل يف أو قريباً  عنده

ٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺچ فيهم هللا قال الذين يف يدخل

  .)2( چٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹ

ـــــ الوجوب يسقط ال املؤجل الدين كان وإنْ  ــــ ـــــ  قبل من رأينا كما ـ ــــ   الدين من احلالة فهذه ـ
 ألجل نشأ مستأنفاً  ديناً  يكون أن وميكن سابقاً  ديناً  يكون أن ميكن املؤجل الدين ألن ، املؤجل
  .الفطرة

 على قدرته عدم تيقني أو يظن أن:  الفطر لزكاة يستدين أن له يستحب ال اليت احلالة وأما
 . أعلم تعاىل وهللا.  رالفط زكاة إخراج أجل من يستدين ال احلالة هذه ففي ، يستدينه ما قضاء

                                                
موع) 1(  . 89ص 6ج ، للنووي ا
  . 134 ، عمران آل سورة) 2(
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  ] دفع زكاة الفطر للجان أو لديوان الزكاة8[
 ؤالالس: 
  فطرهم زكاة عند اجلميع خيرج خبريه العيد يقبل وحني العربية البالد بعض يف مهاجرون حنن

م اجلميع يتوجه ما وغالباً  ، نعطيهم حىت واملســـاكني الفقراء من نعرفهم من جند وال ،  إىل بزكا
 بعض اجلالية يف وعند ، وفقرهم حاجتهم يف الفقراء بقية ويبقى معروفني، فقريين أو فقري

 للجان وندفعها الفطر زكاة جنمع أن لنا جيوز فهل ، املهجر يف شؤوننا ترعى اليت اخلدمية اللجان
ــــلها جنمعها أم ؟ بيننا للمحتاجني مبعرفتها توزيعها تتوىل حىت   يقوم أم ؟ الزكاة لديوان ونرســـــ

ً  فنصيب مبعرفته نفسه عن واحد كل بتوزيعها ً  وخنطئ أحيا   .؟ أحيا
 واباجل: 

 بنفسه، توزيعها الفطر زكاة صاحب يتوىل أن على املعروف التاريخ يف املسلمني عمل جرى
 ولكن. هذا يومنا إىل مســــتمر احلال وهذا ،) الزكاة مســــؤول(  األمر لويل بتقدميها يطالب وال
ــــالة عهد يف العمل عليه كان ملا موافق غري املســـــلمني عمل الذي أنّ  جند التحقيق عند  الرسـ

  من إىل رمضــان بفطرة الناس يتوجه أن اخلرية القرون تلك يف كان الذي فإنّ . الراشــدة واخلالفة
ا عام، كل يف الفطر زكاة عنده جتمع   وقد ، للفقراء بتوزيعها األمر ويل يقوم مثََّ  ومن إليه فيدفعو
  .الفقراء على بتوزيعها يقوم  هللا رسول كان

  :أمور ثالثة ذلك على والدليل
 إليه فيدفعون يعرفونه والصحابة ، الفطر زكاة حبفظ يقوم من يكّلف كان  النيب أن] 1[
  صـــحيح ففي ، جامع مكان يف الناس من جتمع الفطر زكاة أن على دليل وهذا ، فطرهم بزكاة

ين ، رمضـان زكاة حبفظ  هللا رسـول وكلين: " قال  هريرة أيب عن البخاري  فجعل آت فأ
 وعليّ  حمتاج، إين:  قال ،  هللا رســــول إىل ألرفعنك وهللا:  وقلت فأخذته الطعام، من حيثو

!   هريرة أ : (   النيب   فقال فأصبحت،.  عنه فخليت:  قال.  شديدة حاجة ويل عيال،
 فرمحته ، وعياالً  شـــديدة حاجة شـــكا!  هللا رســـول : قلت:  قال)  ؟ البارحة أســـريك فعل ما

  هللا رسـول لقول سـيعود أنه فعرفت)  وسـيعود ، كذبك قد إنه أما: ( قال.  سـبيله فخليت
.    هللا رسول إىل ألرفعنك:  فقلت فأخذته ، الطعام من حيثو فجعل ، فرصدته ، سيعود إنه
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 يل فقال ، فأصــــبحت ســــبيله، فخليت فرمحته ، أعود ال ، عيال وعليّ  حمتاج فإين دعين: قال
 شديدة حاجة شكا!  هللا رسول :  قلت)  ؟ أسريك فعل ما!  هريرة أ : (   هللا   رسول
 فجعل الثالثة، فرصــدته) وســيعود ، كذبك قد إنه أما: (  قال.  ســبيله فخليت فرمحته وعياالً 

 إنك مرات، ثالث آخر وهذا  هللا رســــول إىل ألرفعنك:  فقلت فأخذته ، الطعام من حيثو
 إذا:  قال ؟ هنّ  ما:  قلت.  ا هللا ينفعك كلمات أعلمك دعين: قال.  تعود مث تعود ال تزعم

 اآلية ختتم حىت)1( چٱھہٱٱہٱٱٱہٱٱٱہٱٱۀٱٱۀٱٱڻٱچ الكرســــــي آية فاقرأ فراشــــــك إىل أويت
 ســــــبيله، فخليت". تصــــــبح حىت شــــــيطان يقربنك وال ، حافظ هللا من عليك يزال لن فإنك

 أنه زعم! هللا رســـول : قلت)  ؟ البارحة أســـريك فعل ما: ( هللا رســـول يل فقال فأصـــبحت
 أويت إذا يل قال:  قلت)  ؟ هي ما(     : قال.  ســبيله فخليت ا هللا ينفعين كلمات يعلمين

 حافظ هللا من عليك يزال لن:  يل وقال اآلية ختتم حىت أوهلا من الكرسـي آية فاقرأ فراشـك إىل
  من تعلم. كذوب وهو صـــدقك قد إنه أما: ( النيب فقال.  تصـــبح حىت شـــيطان يقربك وال

  .)2()شيطان ذاك:(قال. ال: قال هريرة؟ أ  ليال ثالث مذ ختاطب
 كل وتوزيعها دائها وميق خاصـــــاً  أمراً  يكن ومل مجاعياً  أمراً  كان الفطر زكاة أمر أن فثبت

  . بطريقته واحد
 هو كان ذلك أنّ  ا، يكّلف من مجعها ويتوّىل  جتمع كانت الفطر زكاة أن يؤّكد وممّا] 2[
 هللا رضي عمر ابن عن فع روى فقد عليهم، هللا رضوان الصحابة أمر عليه استقر الذي احلال
  .)3("  ثالثة أو بيومني الفطر قبل عنده ُجتمع الذي إىل الفطر بزكاة يبعث كان أنه: " عنهم

م: يعين وهذا  بتقســيمها يقوم كان اوإمن ، نفســهم وتقســيمها بتوزيعها يقومون كانوا ما أ
  . فيهم أمرها يتوّىل  من

                                                
 255  البقرة)  1(
 ـ 568 ص 4ج ، 2311 برقم ، جائز فهو املوكل فأجازه شــيئاً  فرتك رجالً  وكل إذا ب الوكالة كتاب البخاري) 2(

 ص 8ج ، 5010 برقم ، خمتصــراً  البقرة ســورة فضــل ب ، القرآن فضــائل كتاب ويف ، الباري بفتح ، 569
  .  الباري بفتح 672

  .  285 ص 1ج ، الفطر زكاة إرسال وقت ب الزكاة كتاب ، املوطأ يف مالك أخرجه) 3(



 

 
 

  

 257 

 الفطر زكاة أن هي الكرام وصـــحابته  هللا رســـول عهد على املاضـــية الســـنة كانت] 3[
 الذي  اخلدري ســـــعيد أيب حديث ذلك يؤكد وما ، والوايل اإلمام وتقســـــيمها جبمعها يقوم

ــــّلى إىل يغدو أن قبل الفطرة يقســـــم كان  هللا رســـــول أن: "  مردويه ابن أخرجه  يوم املصـ
 .)1("الفطر

 الفطر زكاة بتقسيم يقوم أن النبوة عصر يف املسلمني أمر عليه كان ملا واملوافق األْوَىل  :إذنْ 
  . بنفسه للزكاة خمرج كل يقسمها أن ال ، كان درجة ية األمر ويل

 وإمنا ، الســــعاة الفطر لزكاة يُبعث كان ما أنه املال وزكاة الفطر زكاة بني الفرق كان فقط
  .نفسهم عنده جتمع من إىل الفطر بزكاة يبعثون الناس كان

 ، اجلهة أو احلي أو بلدةال بفقراء ملعرفتها اخلدمية للجان الفطر زكاة تدفع أن فيصــحّ  وهلذا
  يلزمهم وما ، وفقرهم حاجتهم ودرجة ، فيهم الفقراء أحوال مراعني ، عليهم بتقسيمها فيقومون

  زكاة أموال تكدست أن بدل التقســــيم يف العدل فُيحقق ذلك، وحنو للغري واحلقوق الديون من
ة يدوم بينما واحد فقري يد يف الفطر  . أعلم ىلتعا وهللا. اآلخرين أمثاله معا

  ] دفع زكاة الفطر للجار غري املسلم9[
 ؤالالس: 

 ، عليه لتصــدقل حمتاج وفقري ، مســلم غري وهو ، ســنني عشــرة معه لنا ، طيب جار عندي
 .ذلك؟ عين جيزئ وهل ؟ الفطر زكاة من أعطيه أن يل جيوز فهل

 وابالـج:  
 تؤخذ: (   قوله  يف للنص مسـلم غري إىل املال زكاة دفع جيزئ ال أنه على الفقهاء اتفق

 الذميّ  أن على وأمجعوا: " فقال اإلمجاع املنذر ابن نقل وقد )2() فقرائهم يف فرتد أغنيائهم من
 أنه على واتفقوا: "  فقال اإلفصــاح يف هبرية ابن نقله كما ،)3("شــيئاً  األموال زكاة من يُعَطى ال

                                                
  .  518 ص 5ج ، للشوكاين القدير فتح) 1(
 الدعاء ب ، اإلميان كتاب يف مسلم أخرجه ، اإلسالم إىل يدعوهم اليمن إىل  النيب أرسله حني معاذ حديث) 2(

 . النووي بشرح 146 ص 1ج ، 121 برقم ، الشهادتني إىل
 . 118 رقم فقرة 15 ص ، املنذر البن اإلمجاع) 3(
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  .)1(" الذّمة أهل إىل الزكاة دفع جيوز ال
 على يعني الذي أو مني،للمسل احملارب املسلم لغري الفطر زكاة دفع جيوز ال أنه اتفقوا كما
  . اإلعانة أشكال من شكل ي حماربتهم
  : أقوال ثالثة على املسلم لغري الفطر زكاة دفع يف اختلفوا مث

 وهو)  الذمي(  املسامل املسلم غري إىل الفطر زكاة دفع الكراهة مع جيوز أنه : األول القول
  " . إيلّ  حبأ املسلمني فقراء أن إال: حنيفة أبو وقال ، يوسف أ إال احلنفية قول

 ميمون بن عمرو كانو  منهم، للعبادة املنقطعني الرهبان إىل دفعها جيوز : الثاين والقول
  .الرهبان منها يعطون اهلمذاين ومرة شرحبيل بن وعمرو

 املالكية من اجلمهور قول وهو ، الفطر زكاة من إعطاؤهم جيوز ال أنه: الثالث والقول
 يوســف أيب رأي على احلنفية عند والفتوى احلنفية من يوســف وأيب ثور وأيب واحلنابلة والشــافعية

)2(.  
ـــــلمامل غري إعطاء بعدم تعاىل هللا رمحهم اجلمهور بقول العمل: والراجح  أو كان حمارً  ســ

  :لوجهني وذلك ، أوىل ب من الفطر زكاة من ذمياً  أو مساملاً 
ا:  األول الوجه  كما ، املسلمني فقراء ىلإ لرتد املسلمني أغنياء من تؤخذ والزكاة ، زكاة أ

  . السابق معاذ حديث ذلك على نصّ 
 األموال زكاة من ملســلما غري إعطاء عدم على انعقد قد االتفاق كان إنْ  أنّه : الثاين الوجه

 يف تصــــرف أن:  والاألم زكاة مقاصــــد من ألن الفطر، زكاة من يعطوا ال أنْ  أوىل ب فمن ،
 إىل التأليف مقاصـــدها من أن كما ، الدعوة هللا ســـبيل مصـــرف مشـــموالت ومن ، هللا ســـبيل

م املؤلفة مبصرف اإلسالم   عيد يف الفقري غناءإ:  فطرال زكاة مقاصد من الصحيح ولكن ، قلو
 رمضان من الفطر دعي أن كما. مقاصدها من اإلسالم إىل التأليف وال الدعوة فليست ،الفطر
   رمضان من الفطر ألجل ُشرع ماالً  يعطوا حىت املسلمني لغري ليس

 غري األخرى لصدقات املسلمني غري جوار حيسنوا أن املسلمني للجريان ينبغي ذلك ومع
                                                

  . 190 ص 1ج ، اإلفصاح) 1(
موع:  راجع) 2(  ابن حاشــية ، 190 ص 1ج ، الصــحاح معاين عن اإلفصــاح ، 122 ص 6ج ، املهذب شــرح ا

 . 710 -709 ص 2ج ، قدامة البن املغين ، 79 ص 2ج ، عابدين
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م وســــداً  حلاجتهم دفعاً  الواجبة الزكوات  أخرجه ما ذلك ومن اإلســــالم لســــماحة إظهاراً  خلال
 أهله يف شاة له ذحبت: " أنه عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد عن سننه يف الرتمذي

: (  يقول  هللا رسول مسعت ؟ اليهودي جلار أهديتم ، اليهودي جلار أهديتم: قال جاء فلما
  ).1()سيورثه أنه ظننت حىت جلار يوصيين جربيل زال ما

  .والصواب احلق إىل فقاملو  وهللا ..والعقول القلوب يف ا يرحب الدعوة منه تلج ب وهذا
 ] دفع زكاة الفطر ملسكني واحد10[

 ؤالالس: 
 فهل ورحم، قرابة هب تربطين منهم واحداً  ولكنّ  مسكني، من أكثر فيه نسكن الذي احلي يف

  وحده؟ له كلها فأعطيها الفطر بزكاة أخصه أن يل جيوز
 وابلـجا:  
  فالفقري ، واملســكني لفقري خاصــة الفطر زكاة مصــارف أن إىل الفقهاء مجهور ذهب :أوالً 

  يف وأمحد واملالكية احلنفية مذهب وهذا الفطر، لزكاة املستحقان مها احلران املسلمان واملسكني
  ).2( روايتيه أصح

 زكاة مصــارف هي الفطر زكاة مصــارف أن إىل املالكية من احلاجب وابن الشــافعي  وذهب
ا حبجة ، نفســها)  الثمانية(  املال  الصــدقات مصــارف هللا جعل وقد الصــدقات من صــدقة أ
ية ٱچ قوله يف مثان ٱٱھٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱۀٱٱۀٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱ

  .)3(چۆٱٱٱٱۇٱٱۇٱٱڭڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۓۓٱٱےٱٱےٱٱھٱٱھٱٱھ
  : والراجح

 ، واحد ملســـكني اويعطيه الفطر زكاة املســـلم خيرج أن فيجوز ، اجلمهور إليه ذهب ما هو
  : وذلك

                                                
  . 333 ص 4ج 1943 برقم ، اجلوار حق يف جاء ما ب ، الرتمذي سنن) 1(
.   713 -712 ص 2ج ، املغين ، 135 ص 2ج ، املســالك تبيني ، 78 ص 2ج عابدين ابن حاشــية:  انظر) 2(

  . 22 ص 2ج املعاد زاد
  376 ص 2ج ، اجلليل مواهب ،408 ص 1ج ، احملتاج مغين:  وانظر التوبة، سورة من 61 اآلية) 3(
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 صــــدقة املال اةزك بينما.  لواحد صــــرفها فجاز ، معني لغري صــــدقة الفطر زكاة ألن] 1[
  . ملعينني
 طهرة الفطر زكاة  هللا رســــول فرض: " قال عنهما هللا رضــــي عباس ابن وحلديث] 2[

  . )(1.."للمساكني وطعمة والرفث، اللغو من للصائم
 أكثر طُعم ولو صــح منهم واحد طُعم فلو ، للمســاكني طعمة الفطر زكاة ُفرضــت إمنا :إذنْ 

:  احلديث ويف. ، رحم أو قرابة ذا كان إذا السيما واحد مبسكني ختصيصه فجاز صحّ  واحد من
  ).2() وصلة صدقة: اثنتان الرحم ذي على وهي صدقة املسكني على الصدقة( 

  ] إرسال زكاة الفطر لألقارب واألرحام يف القرى11[
 ؤالالس: 
 ندفع كيف امهن ناك رمضـــان شـــهر علينا دخل وكلما ، اخلليج دول إحدى يف نعمل حنن

 نبعث أن تعاىل هللا رمحه نالســودا مشال يف قريتنا إمام عام ذات علينا واقرتح ؟ وملن فطر زكاة
 هلم يقدم من جيدون ال قراءف أهلنا من كبرياً  عدداً  ألن ، السودان يف إليهم منها جزء أو بزكاتنا
  فيكم؟ هللا رك مأجورين أفيدو.  حمتارون وحنن ، مالياً  دعماً 

 وابالـج:  
  فقراء يف الزكاة تقسم أن واألصل ، آخر إىل بلد من الزكاة نقل مبسألة متعلق السؤال هذا

 قد ولكن )3() فقرائهم على فرتد أغنيائهم من تؤخذ ( الصــــحيح يف الذي معاذ خلرب املال بلد
ً  تنقل  منكم آخذه لبيس أو خبميس ايتوين: "  اليمن ألهل  جبل بن معاذ قول بدليل أحيا

  . )4(" ملدينة للمهاجرين وخري عليكم أهون فإنه الصدقة مكان
  : النقل بسبب مرتبط نقلها وحكم

                                                
  . 395 ص 1ج 1823 برقم الفطر صدقة ب الزكاة كتاب يف ماجة ابن) 1(
  . الرتمذي وحسنه.  658 برقم ، القرابة ذي على الصدقة يف جاء ما ب يف الرتمذي أخرجه) 2(
 . خترجيه سبق) 3(
  والدارقطين الزكوات، يف القيم أخذ أجاز من ب 113 ص 4ج ،7164 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه)  4(

  قالوا ما ب شيبة أيب ابن مصنف ،525 ص 2ج الزكاة، يف العرض ب ترمجة يف والبخاري ، 100 ص 2ج 24 برقم
 . 404 ص 2ج ،10439 برقم الصدقة يف العروض أخذ يف
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ـــــ  من داعٍ  سببٍ  غري من الامل بلد غري إىل زكاته املكلف فيه َأخَرجَ  الذي البلد من فالنقل ــــــ
 وال ، والنخعي البصـري احلسـن قول وهو احلنفية عند تنزيهاً  مكروه فهذا ؛ هناك فقرٍ  أو حاجةٍ 
  . تعاىل هللا رمحهم ، نقلها إنْ  جيزئه كان وإنْ  وأمحد الشافعي عند جيوز
  .جوازه على منعقد فاإلمجاع أهله استغىن إذا املال بلد من والنقل ـ

ـــــ ـــــــ  بلد يف كان وإنْ  ،ورحم قرابة الزكاة لصـاحب به أو حاجة يف أهله كان بلد إىل والنقل ـ
  :  وفقر حاجة الزكاة

  .نيحمتاج قرابة إىل سينقلها طاملا كراهة بال احلنفية عند جائز فهذا ـ

  حاجة أقل واكان إنْ  وأما أحوج، أو أعدم إليهم املنقول يكون أن إال جيوز ال املالكية وعند ـ
 .الكايف يف الرب بدع وابن رشد ابن نقله فيما أجزأه إليهم نقلها لو ولكن جيوز فال وفقراً 

  : مسألتنا ففي:  وعليه

ـــــ1 ـــــــ ـــ  أن الظاهر عروفوامل الســــائلني، أهل من الفقراء يف القائمة للحاجة الكراهة تنتفي ـ
 إىل الفطر زكاة نقل يجوزف.  ا يعملون اليت البالد يف غريهم من أحوج الســائل بلد يف الفقراء

  . عنهم وجيزئ املال بلد غري

ـــــ2 ـــــــ  احملتاجني وأرحامه هوأقارب وعشـــريته أهله إىل ليقدمها فطره زكاة نقل من أنّ  ســـيما ال ــ
  . لرحما وصلة التصدق: مها مصلحتني وحقق خريين وأقام حسنيني بني مجع قد يكون

 وبلد بعشرية العربة ألن أحوج، املال بلد أهل كان ولو اَألْوَىل  كان رمبا بل النقل يرتجح ـــــ3
 انتقل رجل أميا: "  قضــى أنه عنه هللا رضــي معاذ حلديث املال ببلد وال ملال ال املال صــاحب

 وخمالف. )1("عشريته خمالف إىل وصدقته فعشره ؛ عشريته خمالف غري إىل عشريته خمالف من
 خرياً  هللا وجزى.  أوىل كان وطنهم يف األقارب حقّ  أن فظهر ، وماله أرضــه فيه الذي: العشــرية

 .واسعة رمحة تعاىل هللا ورمحه ، املسلمني مر مهتماً  حكيماً  فقيهاً  كان فإنه قريتكم إمام

                                                
ر، السنن معرفة ويف.  9 ص 7ج 12920 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 1(  . 185 ص 5ج واآل
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  ]  من فرَّط يف إخراج زكاة الفطر12[
 ؤالالس: 
  مىت وإىل لقضاء؟ مطالباً  يكون فهل العيد، يوم آخر حىت الفطر زكاة إخراج يف فّرط رجل

  إخراجها؟ عليه كان إنْ  بقضائها مطالباً  يكون

 واباجل:  
  : أشخاص الثةث العيد؛ يوم مشس غروب وهو وقتها خرج حىت الفطر زكاة يؤدّ  مل الذي
 إذا لقضــــاءا له يندب أنه:  حكمه وهذا ، الوجوب وقت إخراجها عن عجز من  :األول

 ؛ أيسر مث عوامأ لذلك مضى حىت شيء عنده يكن ومل ، الفطر عيد يوم من الغروب قبل أيسر
 . السنني ملاضي الفطر زكاة قضاء يلزمه مل

 وقتها خرج حىت طوفرّ  الوجوب، وقت يف احلال ميســــور واجداً  كان الذي املفّرط :الثاين
ــــــاؤها عليه جيب أنه:  فحكمه ، الفطر عيد يوم بغروب  أخرها مهما ، الزمان طال ولو قضـ
 . ومضيه الزمان بطول يسقط وال ، كلها السنني ملاضي فيقضي ا طولب

 أو لشــاغل رجهاخي أن نســي ولكنه الوجوب، وقت يف واجداً  كان الذي الناســي،: والثالث
 على مضــت ولو تذّكر، وقتما الفطر زكاة قضــاء عليه جيب املفّرط كحكم: فحكمه ما، ســبب
 . الفطر زكاة عنه  تسقط ال الطوال؛ السنني نسيانه

 قضاؤها يلزمه مل أيسر مث أعوام لذلك مضى حىت شيء عنده يكن مل من: "  املدونة يف جاء
 .)1("  السنني ملاضي قضاؤها فعليه سنني الواجد أخرها وإن..  السنني ملاضي

 )2(: فقال األحسائي العزيز عبد ذلك نظم وقد

ــــــاملع واءٌ ـس       تسـقط ال مدة بطول وهي       رِّطُ ـفوامل ُذورـــــ

  

                                                
 .376 ص 2ج ، واإلكليل التاج عن 137 ص 2ج املسالك تبيني يف نقله) 1(
 . 95 ص خليل خمتصر من العبادات قسم بنظم النبيل الطالب بغية عن 137 ص 2ج املسالك تبيني يف نقله) 2(



 

 
 

  

 263 

  

  

  

  

  

  

]9[  
  رمضـــــان قيـــام أقضيــة

  )التـراويح صـالة(
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  الة التـراويحصـم حكـ] 1[ 
 ؤالالس: 

  ويهمل س،اخلم الصــــلوات من أكثر الرتاويح بصــــالة يهتم رمضــــان شــــهر يف الناس بعض
 العصـــــر مع رالظه فيدخل اآلخر البعض يف ويتســـــاهل املكتوبة الصـــــلوات من األوقات بعض

ً  مثًال، العشاء مع واملغرب  داء بشدة يهتم دهجت ذلك ومع الفجر؛ صالة عن يتكاسل وأحيا
 أهم هي وهل لرتاويح،ا صــالة حكم لنا تبّني  أن فأرجو املســجد، يف اجلماعة مع الرتاويح صــالة

 .اخلمس؟ الصلوات من
 واباجل: 

 صالة بعد عام كل نم املعظم رمضان شهر ليايل يف تؤدَّى اليت الصالة هي الرتاويح صالة
 اليت للرتوحية لرتاويح مسيت وإمنا ، احلبيب املصــطفى ســّنه الذي رمضــان قيام فهي العشــاء،

 هو فعلها من أول نوكا والسجود، والركوع القيام طول من اسرتاحة ركعات أربع كل بعد تكون
  فيها الناس عنه هللا ضــير  اخلطاب بن عمر الراشــد اخلليفةُ  مجع مث والســالم، الصــالة عليه نبينا
  .واحد إمام على

ا مشروعيتها على األمة أمجعت الرتاويح وصالة   .سنة وأ
  .)1(العلماء مجاع سنة الرتاويح صالة:" هللا رمحه النووي قال

ــــحابة مجاع ســـــنة الرتاويح: " الطحاوي وقال  مبتدعٌ  منكرها األمة، من بعدهم ومن الصـ
  .)2(.الشهادة مردود ضالٌّ 

ا عليهم هللا رضــوان الصــحابة فهم وقد ّ  كان: " عنه هللا رضــي هريرة أبو قال وقد ســّنة، أ
 رمضــان قام من: ( فيقول بعزمية، فيه مرهم أن غري من رمضــان، قيام يف يُرّغب  هللا رســول

                                                
موع) 1(  .37 ص 4ج املهذب شرح ا
 الرائق البحر: يف أيضــاً  اإلمجاع نقل وراجع. 270 ص األيضــاح، نور شــرح الفالح مراقي على الطحاوي حاشــية) 2(

تهد بداية ،321 ص 3ج  .89 ص األخيار، وكفاية ،167 ص 1ج ا
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 ً ً  إميا   النيب أن يصّرح عنه هللا رضي هريرة أبو هو فها. )1()ذنبه من تقّدم ما له ُغفر واحتسا
ا فدلّ  األمة، على يفرضها ومل أدائها يف يرّغب كان   .فرضاً  وليست سنة أ

: يقول مث املغرب يصلي رمضان من ليلة أول دخل إذا عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر وكان
ـــوا(  ى مث اجلسـ  ومل صــــيامه عليكم ُكتب الشــــهر هذا فإنّ  بعد، أما: يقول خفيفة، خبطبة مشــــَ

ا فليقم، يقوم أن منكم اســـــتطاع فمن قيامه، عليكم ُيكتب  وهو. )2(اخلرب.. " اخلري نوافل فإ
ا الرتاويح صالة حكم يف صريح  .فرضاً  وليست سّنة وأ

 الرتاويح:  فقال عمر؟ فعله وما الرتاويح عن حنيفة أ سألت: (( هللا رمحه يوسف أبو قال
 أصل عن إال به مر ومل مبتدعاً، فيه يكن ومل نفسه تلقاء من  عمر يتخّرصه ومل مؤكدة سنة
  كعب بن أيبّ  على الناس ومجع هذا  عمر ســـــنّ  ولقد ، هللا رســـــول من وعهد لديه

 وطلحة وابنه والعباس مســــعود وابن وعلي عثمان منهم: متوافرون والصــــحابة مجاعة فصــــّالها
 ســــــاعدوه بل منهم، واحد عليه رد وما واألنصــــــار، املهاجرين من وغريهم وأيبّ  ومعاذ والزبري

 .)3()) بذلك وأمروا ووافقوه
 قّدم املفروضــــة لصــــلوات اهتمامه من أكثر الرتاويح بصــــالة يهتم الذي فإنّ : هذا وعلى

 مجيعاً  وعلينا عليه والواجب مســيٌء، ريب بال وهذا ملفروض، االعتناء على ملســنون االعتناء
ت اهتمامنا من أكثر واملفروضــــات لواجبات تم أن ت، ملندو  أن هذا يعين وال واملســــنو

 بكل تم ن نعين وإمنا! املفروضة غري الصلوات من وغريها الرتاويح صالة يف نتساهل أو مل
ا مفروضــــها الطاعات  القدســــي احلديث يف جاء كما ملفروضــــات، أكثر نعتين ولكن ومســــنو

ْحلَْرِب، آَذنـُْتهُ  فـََقدْ  َولِيا ِيل  َعاَدى َمنْ ( :قال أنه وتعاىل تبارك ربه عن  هللا رسول يرويه الذي ِ 
ْيءٍ  َعْبِدي ِإَيلَّ  تـََقرَّبَ  َوَما تُ  ِممَّا ِإَيلَّ  َأَحبَّ  ِبشــَ لنـََّواِفلِ  ِإَيلَّ  يـَتَـَقرَّبُ  َعْبِدي يـََزالُ  َوَما َعَلْيِه، اْفَرتَضــْ ِ  

ُتهُ  فَِإَذا ُأِحبَُّه، َحىتَّ  َمعُ  الَِّذي َمسَْعهُ  ُكْنتُ  َأْحبَـبـْ َرهُ  بِِه، َيســْ رُ  الَِّذي َوَبصــَ   يـَْبُطشُ  الَِّيت  َوَيَدهُ  بِِه، يـُْبصــِ

                                                
 برقم والرتمذي ،1373 برقم داود وأبو ،1816 برقم صـــحيحه يف ومســـلم ،249 برقم املوطأ يف مالك أخرجه) 1(

 .وغريهم 808
 . 7748 برقم املصنف يف الرزاق عبد أخرجه) 2(
 . املعرفة دار ،94-93 ص 1ج املختار، لتعليل االختيار) 3(
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َا، َا، َميِْشي الَِّيت  َورِْجَلهُ  ِ ْستَـَعاَذِين  َولَِئنِ  ُألْعِطيَـنَُّه، َسأََلِين  َوِإنْ  ِ   َشْيءٍ  َعنْ  تـََردَّْدتُ  َوَما ُألِعيَذنَُّه، ا
 َ َ  اْلَمْوتَ  َيْكَرهُ  ِن،اْلُمْؤمِ  نـَْفسِ  َعنْ  تـََردُِّدي فَاِعُلهُ  َأ   .)1()َمَساَءتَهُ  َأْكَرهُ  َوَأ

 أن تعاىل هللا نســأل ،مســيئاً  كان الرتاويح بصــالة اهتمّ  مث املفروضــة الصــلوات يف فّرط فمن
 . عبادته وحسن وشكره ذكره على مجيعاً  يعيننا

ا2[   ] خــروج النسـاء للتـراويـح واهتمامهـن 
 ؤالالس:  

 إىل الرجال تســـابقو  بل رمضـــان، كل يف الرتاويح بصـــالة اهتمامها يتزايد املرأة أن نالحظ
 عن للمرأة مهاحك خيتلف أم كالرجل؟ للمرأة لنســـــبة الرتاويح صـــــالة حكم فهل املســـــاجد،

  .خرياً  هللا جزاكم أفيدو الرجل؟

 وابالـج: 
  يف أو منفردين أّدوها سواء السواء، على والنساء الرجال حق يف سنة الرتاويح صالة! نعم
 مستحبٌ  مجاعة املسجد يف الرتاويح وأداء املسجد، يف أم البيت يف أداؤها أكان وسواء مجاعة،
 رمضان شهر ليايل حييون ونساءً  رجاالً  املسلمون يزال وال الفقهاء، مجاهري عند والنساء للرجال
  للرجال ســّنة الرتاويح جعلوا الذين للرافضــة خالفاً  مجاعة، املســاجد يف الرتاويح بصــالة املباركة

ا عنهم املشهور بل النساء، دون   .بقوهلم اعتداد وال ،)2(أصالً  بسنة ليست أ
  :أموراً  الرتاويح يف النساء شأن يف فإن ذلك؛ مع

 وال املســـجد، يف للرتاويح للخروج وليها أو زوجها تســـتأذن أن عليها جيب املرأة أنّ : أوهلا
 عن الرجال  النيب لنهي املسجد يف للصالة اخلروج أرادت إذا مينعها أن وليها أو لزوجها جيوز
  هللا رســـول أنّ  الرزاق عبد مصـــنف ويف.)3()هللا مســـاجد هللا إماء متنعوا ال: ( قوله يف ذلك

                                                
 .8750 برقم مسنده يف والبزار ،347 برقم صحيحه يف حبان وابن ،6502 برقم البخاري أخرجه) 1(
  مراقي على الطحاوي وحاشــــية ،256 ص 2ج ، للســــرخســــي واملبســــوط ،321 ص 3ج الرائق البحر: راجع) 2(

 .270 ص اإليضاح، نور شرح الفالح
 .465 برقم املوطأ يف ومالك ،1017 برقم ومسلم ،900 برقم البخاري أخرجه) 3(
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 أنه الغفار عبد وحدثنا عيينة ابن قال) مينعها فال املسجد إىل امرأتُه أحدَكم استأذنتْ  إذا: ( قال
  .  )1(لليل ذلك إمنا عمر ابن موىل فع له فقال عمر ابن عن ذلك مثل خبرب جعفر أ مسع

 اخلرب هذا روى حني عنهم هللا رضـــي عمر بن هللا عبد ســـيد  ورســـوله  غضـــب وقد
  مثله ســـبه ُمسع ما ســـيئاً  ســـّباً  فســـّبه هللا عبد أبوه عليه فأقبل". لنمنعهن وهللا: "باللٌ  ابنه فقال
 املصــطفى لنهي الرجال فلينتبه. )2("لنمنعهن وهللا وتقول  هللا رســول عن أخربك: وقال قط،

 ســداً  فيمنع الفســاد وقوع يقيناً  ُعلم أو الظن على غلب إذا إالّ  املخالفة، من وليحذروا احلبيب
  .الفساد لذريعة

تمع وحقّ  تعاىل هللا حقّ  تراعي أن املسلمة املرأة على جيب :نيها  بيتها، من خروجها يف ا
ة للمســــجد خروجها ويف  هللا صــــلوات الكرمي الرســــول وإرشــــاد وتوجيه مر تعمل وأن خاصــــّ

َِّ  َعْبدِ  اْمَرَأةِ  زَيـَْنبَ  حديث يف جاء الذي عليه وســالمه ولُ  لََنا قَالَ : قَاَلتْ  عنهم هللا رضــي ا   َرســُ
 َِّ ِهَدتْ  ِإَذا:« ا ِجدَ  ِإْحَداُكنَّ  شـــَ  عنه هللا رضـــي هريرة أيب وحلديث. )3(» ِطيًبا َمتَسَّ  َفالَ  اْلَمســـْ
َِّ  ِإَماءَ  َمتْنَـُعوا الَ :«  قالهللا رســــول أن اِجدَ  ا َِّ  َمســــَ   فهنا. )4(»تَِفَالتٌ  َوُهنَّ  لَِيْخُرْجنَ  َوَلِكنْ  ا

  متطيبات اخلروج من النســـاء ي وبني للمســـاجد اخلروج النســـاء منع من الرجال ي بني مجع
  .طيب عليها يشمّ  وال زينة ُتظهر ال متحجبة حمتشمة خترج أن عليها فيجب متزينات،
ً  أكثر جبماعة أو منفردة بيتها يف املرأة صالة :لثها ا من استحبا  مجاعة املسجد يف صال

 هللا رســول أن عنهما هللا رضــي عمر ابن روى فقد ذلك، يف الواردة لألحاديث وللنافلة للفرض
 َساءَُكمُ  َمتْنَـُعوا الَ :« قال ُنَّ  اْلَمَساِجدَ  ِن  هللا رسول عن مسعود ابن وروى ).5(» َهلُنَّ  َخْريٌ  َوبـُُيوُ
 َالةُ : « قال أنه لُ  بـَْيِتَها ِيف  اْلَمْرَأةِ  صــَ َا ِمنْ  َأْفضــَ َالِ َا ِيف  صــَ َا ُحْجَرِ ُ َال لُ  َخمَْدِعَها ِيف  َوصــَ  َأْفضــَ

                                                
 ..5122 رقم احلديث151 ص 3ج ، الرزاق عبد مصنف) 1(
 .32 ص 2ج 1017 برقم مسلم صحيح) 2(
 .1025 برقم صحيحه يف مسلم أخرجه) 3(
 .565 برقم داود أبو أخرجه) 4(
 .  567 برقم داود أبو أخرجه) 5(
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َا ِمنْ  َالِ ـــها يف تعلم كانت إذا إالّ . )1(» بـَْيِتَها ِىف  صــــَ  فتكون الرتاويح عن والنوم الكســــل نفسـ
ا   .أفضل املسجد يف صال

 الرجال مع الرتاويح يصـلني كنّ  نسـاءهم أنّ  عليهم هللا رضـوان الصـحابة عن الوارد: رابعها
ا اســـتحباب يؤّكد وهذا املســـجد، يف  بن عمر عن ورد مما أنه إالّ  املســـجد، يف الرتاويح صـــال

ـــوان طالب أيب بن وعليّ  اخلطاب ما عليهما هللا رضـــــ   إماماً  الرتاويح، عةجلما إمامني جعال أ
  .للنساء وإماماً  للرجال،

 سليمان للنساء علوج يؤمهم، عنه هللا رضي كعب بن أيبّ  للرجال جعل عنه هللا رضي فعمر
 .عنه هللا رضي حثمة أيب ابن

 .عنهم هللا ضير  الثقفي عرفجة للنساء وجعل إماماً  للرجال جعل عنه هللا رضي وعليّ 
 رمضان، شهر قيام على الناس مجع عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أنّ  الزبري بن عروة فعن ـ

  ).2("حثمة أيب بن سليمان على والنساء كعب، بن أيبّ  على الرجال
  شهر بقيام الناس مر عنه هللا رضي طالب أيب بن عليّ  كان: " قال الثقفي عرفجة وعن ـــــــ

 ).3"(النساء إمام أ فكنت إماماً، وللنساء إماماً، للرجال وجيعلُ  رمضان،
 يؤم أن حثمة أيب بن سليمان أمر عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أن عروة بن هشام وعن ـــــ
  ).4(رمضان شهر يف املسجد مؤخر يف النساء

 السنة أنّ  يعين وال الرجال، عن النساء فصل عليهما هللا رضوان وعليّ  عمر مقصود وليس
نّ  الرجال، عن النســاء مجاعة فصــل هي  ومع هللا رســول مع الصــلوات ســائر يصــلني كنّ  أل

مام واحدة مجاعة يف املهديني خلفائه  هللا رضـــــي الراشـــــدين اخلليفتني مقصـــــود وإمنا واحد، و
  من مجع الذي األول املقصــد ألنّ  القرآن، مساع من النســاء متكني أمجعني الصــحابة وعن عنهما

                                                
 .570 برقم داود أبو أخرجه) 1(
 .4380 وبرقم ،4788 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 2(
 برقم مصــــنفه يف الرزاق وعبد ،3003 برقم اإلميان شــــعب ويف 4789 برقم الكربى الســــنن يف البيهقي أخرجه) 3(

7722. 
 . 5124 برقم مصنفه يف الرزاق عبد) 4(
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 على مجعهم أنه األخبار جاءت ولذلك القرآن، مساع هو رمضان شهر قيام يف الناس عمر أجله
 فيصّلي الرجل ويصلِّي لنفسه الرجل يصلِّي متفرقني أوزاعاً  الناس رأى حني وذلك واحد، قارئ

. )1("أمثل لكان واحد قارئ على هؤالء مجعت لو ألراين إين وهللا: "عمر فقال الّرهط، بصــالته
  .الرتاويح صالة يف االجتماع مقصود إىل ينّبه لقارئ الرتاويح إمام فتسمية

ـــــــاء جند اليوم؛ حلالنا نظر لو: وعليه م الو  الرجال زمحة متنعهن ال النسـ  طول وال كثر
ل القرآن، مساع عن صـــفوفهم  فالكل الصـــوت، اتمبكرب  واألذان الصـــالة يف اليوم الناس لتوســـّ

 إمام على ونســـاءً  جاالً ر  الناس اجتماع من أصـــله إىل األمر اليوم عاد وهلذا يقرأ، اإلمام يســـمع
 احلاجة وهذه لقرآن،ا مساع إىل للحاجة عنهما هللا رضــي وعليّ  عمر فعل كان إذ واحد، وقارئ
 .العاملني رب  واحلمد مقضية، اليوم

 الة التـراويحصـات ركعـدد عـ] 3[
 ؤالالس:  

، من حرية يف أصبحنا  ركعات، عشر رتاويحال فيها لناس اإلمام يصلي املساجد بعض أمر
  يف خاصــة عةرك عشــرين بعضــها ويف ركعات عشــر بعضــها ويف ركعات مثان يصــلون بعضــها ويف

 أنّ  على يصرّ  اليوم الشباب وبعض األخرى، املساجد من وكثري النبوي واملسجد احلرام املسجد
  الصــحيح ما لنا بينتم فهال والوتر، الشــفع مث ركعات مثان عن الرتاويح يف نزيد ال أنْ  الصــحيح

 .والديكم؟ ويرحم هللا يرمحكم الرتاويح، صالة ركعات عدد يف واجلائز

 وابالـج   
ا عدد يف الرتاويح صـالة: أوالً   وعدم التوسـعة على اكله الليل صـالة بل السـعة على ركعا

  :ذلك على والدليل معينة، ركعات حتديد
ـــــ1   النَِّيبِّ  ِإَىل  َجاءَ  رَُجالً  َأنَّ :" عنهما هللا رضي عمر ابن حديث من  النيب عن ثبت ما ـــــــ
  ََالةُ  َكْيفَ  فـََقالَ  َخيُْطبُ  َوْهو يتَ  فَِإَذا َمْثَىن  َمْثَىن  فـََقالَ  اللَّْيلِ  صـــَ ْبحَ  َخشـــِ  ِبَواِحَدةٍ  فََأْوِترْ  الصـــُّ

                                                
 . 250 برقم ، املوطأ يف مالك ،2010 برقم صحيحه يف البخاري) 1(
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لَّْيتَ  َقدْ  َما َلكَ  تُوِترُ   صــالة يف الركعات عدد أن على فدلّ  الكم، وأطلق الكيف فحّدد ،)1()صــَ
 .حمددة غري كلها الليل

 صح  فإنه الليل، الةص يف معيناً  عدداً  التزم ما أنه والسالم الصالة عليه عنه ثبت ما ـــ2
 ثالث صلى رمبا  هأن اخلرب وصح بوترها، ركعة عشرة إحدى لليل يصلي كان أنه عنه اخلرب

 ..ركعة عشرة ست صالها أنه  عنه وروي ركعة، عشرة
ـــــ ــــــ   عشرة إحدى كانت لليل  النيب صالة أن عنها هللا رضي عائشة سيدتنا روت فقد أـ

ــــرة إحدى على غريه وال رمضــــــان يف يزيد كان ما: " فقالت غريه ويف رمضــــــان يف ركعة  عشــ
 .)2("ركعة

 بثالث يوتر  النيب كان: "قالت عنها هللا رضي سلمة أم سيدتنا عن الرتمذي وأخرج ـ ب
  النيب أن روي ما معىن إبراهيم بن إســحق قال". بســبع أوتر وضــعف كرب فلما ركعة عشــرة

 الوتر مع ركعة عشــــرة ثالث الليل من يصــــلي كان أنه معناه إمنا قال عشــــرة بثالث يوتر كان
  ).3(الوتر إىل الليل صالة فنسبت
ـــــ ج  هللا رسول صالة عن عنها هللا رضي عائشة سأل أنه سلمة أيب عن مسلم صحيح ويف ـــ
 ُهنَّ  يُوِترُ  قَاِئًما رََكَعاتٍ  ِتْسعَ  يصلي كان أنه فأخربت   .)4(ِمنـْ

ـــــ د ــــ  هللا رسول صّلى: " قال أنه عنهما هللا رضي عباس ابن حديث من مسلم صحيح ويف ـ
 5("ركعة عشرة ثالث الليل من(.  

 هللا رســول صــالة ألرمقنّ : " قال عنه هللا رضــي اجلهين خالد بن زيد أن مســلم صــحيح ويف
 ،دون ومها ركعتني صّلى مث طويلتني، طويلتني ركعتني صّلى مث خفيفتني، ركعتني فصلى الليلة  

ــــلى مثّ  قبلهما، اللتني  ثالث فذلك أوتر، مث: قال أن إىل.. قبلهما اللتني دون ومها ركعتني صــ

                                                
 .1137 وبرقم ،990 وبرقم ،473 برقم البخاري أخرجه) 1(
 .2013 برقم البخاري أخرجه) 2(
 .حسن حديث:  وقال. 457 برقم السنن يف الرتمذي أخرجه) 3(
 . 1759 رقم حديث مسلم صحيح) 4(
 .1824 برقم مسلم) 5(
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 .)1("ركعة عشرة
 من يصلي  هللا    رسول كان: " قال أنه عنه هللا رضي عليّ  عن أمحد اإلمام وأخرج ـــــ د
  ).2(" املكتوبة سوى ركعة عشرة ست الليل

ــ وكلٌّ  ــ ترى ما ـ  الليل صالة أن على ةدال وحالههللا رسول حال من ورآه شاهده ما يروي ـ
ا عدد وال حمصور، فيها حدّ  ال   .حمدود لركعا

 :يلي كما الرتاويح صالة ركعات عدد يف الصاحل السلف أحوال عن املروي: نياً 
 مجع أنّه الراشدة تهخالف يف عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عن مروي )1(   

ً  يصــــلون فكانوا للرتاويح املصــــلني  بن يزيد عن مالك ىرو  فقد الوتر، مع ركعة وعشــــرين ثال
 )1() كعةر  وعشرين بثالث رمضان يف يقومون عمر زمان يف الناس كان: (  قال رومان

 هللا رضي عمر لىع أنكر أنه منهم أحد عن يثبت ومل كثريين كانوا  هللا رسول وصحابة
ً  تكون أن تصحّ  الرتاويح صالة أنّ  على فدلّ  عنهم،   .الوتر عم ركعة وعشرين ثال

  مر ومل مبتدعاً، فيه يكن ومل نفسه تلقاء من  عمر يتخّرصه مل: " حنيفة أبو اإلمام قال
 أيبّ  على الناس وَمجَع هذا  عمر  ســنّ  ولقد ، هللا رســول من وعهد لديه أصــل عن إال به
 والعباس مســـعود وابن وعلي عثمان منهم: متوافرون والصـــحابة مجاعة فصـــّالها  كعب بن

 بل ، منهم واحد عليه ردّ  وما واألنصــار، املهاجرين من وغريهم وأيبّ  ومعاذ والزبري وطلحة وابنه
 .)3(" بذلك وأمروا ووافقوه ساعدوه
 مع ركعة وعشــرين بثالث رمضــان يف يقوم كان أنه عنه هللا رضــي عليّ  عن ومروي) 2(   
 كان أنه: ــــ عنه هللا رضى على أصحاب من وكان ــــ شكل بن شتري عن البيهقي روى فقد الوتر،
 ).4(بثالث ويوتر ،ركعة بعشرين رمضان شهر ىف يؤمهم

 ..عشرة الثث رمضان يف عمر زمن نصلي كنا: "قال يزيد بن السائب عن ومروي) 3(   

                                                
 . 1840 برقم مسلم) 1(
 .145 ص 1ج. 1240 برقم مسنده يف أمحد اإلمام) 2(
 .75 -74 ص 1ج املختار، لتعليل االختيار) 3(
 . 496 ص 2ج ، 4803 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 4(
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ن عن ومروي) 4(     مجعوا املدينة لىع إمارته عهد يف العزيز عبد بن وعمر عثمان بن أ
 أدركت: " قال قيس بن داود طريق فمن الوتر، مع ركعة وثالثني تســـع على الرتاويح يف الناس
ن إمارة يف الناس   ركعة وثالثني بســــت مونيقو  ملدينة يعين العزيز عبد بن وعمر عثمان بن أ

  ". بثالث ويوترون
ا يوسف بن حممد عن ومروي) 5(       .ركعة وعشرون إحدى أ
  ..الوتر وثالث وأربعون ست: مالك عن وروي ) 6(    
 .. وثالثني مثان يلوق بسبع يوتر أربعني يزيد بن األسود عن الرب عبد ابن ونقل ) 7(   
ـــــلون وهم إال الناس أدرك مل: قال فع وعن ) 8(     منها ويوترون وثالثني تســــــــعاً  يصـــ
 ..بثالث

 بثالث ومبكة وثالثني بتســــــع ملدينة يقومون الناس رأيت: "قال الشــــــافعي وعن) 9(   
 ..".  وعشرين
 ..ويوتر وثالثني أربعا لبصرة م يصلي كان أنه أوىف بن زرارة وعن) 10(   
 )1(..الوتر غري عشرة، ست: وقيل وعشرين، أربعاً  جبري بن سعيد وعن )11(   
 مجاعة غري يف رمضــــان شــــهر يف يصــــلي كان: (  عباس ابن عن البيهقي وأخرج )12(   

ـــــرين ــــــليم زاد: "البيهقي قال)  والوتر ركعة عشــــ  ويوتر: (  له الرتغيب كتاب يف الرازي ســـ
 .  )2()بثالث

ت هذه فكل ا، عدد يف توسعةال على الرتاويح أمر أنّ  على يدلّ  مما بعدد، وكلها روا  ركعا
  :دليل به يقطع مل بعدد فتحديدها
ت بعض أورد أن بعد تيمية ابن اإلســـالم شـــيخ قال  العلماء وتنازع رمضـــان قيام يف الروا

 ال وأنه عنه، هللا رضي أمحد اإلمام ذلك على نص كما حسن مجيعه ذلك أنّ : والصواب: "فيها
 الركعات تكثري فيكون وحينئذ عدداً، فيها يوّقت مل  النيب فإنّ  عدد، رمضــان قيام يف يتوّقت

                                                
موع ،64- 63 ص 3ج للشوكاين األوطار نيل ،254 ـــــــــ253 ص 4ج الباري فتح: يف هذا كل راجع) 1(  شرح ا

 .38 ص 4ج املهذب،
 .اهـ" ضعيف وهو عثمان بن إبراهيم شيبة أبو به تفرد:" وقال ،4799 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 2(
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 يف عنه ثبت حىت لليل القيام يطيل كان  النيب فإن وقصــــره، القيام طول حبســــب وتقليلها
 طول فكان والنســـاء، عمران وآل لبقرة الركعة يف يقرأ كان أنه: حذيفة حديث من الصـــحيح

 يطيل أن يكن مل واحدة مجاعة وهم م قام ملا كعب بن وُأَيبّ  الركعات، تكثري عن يُغين القيام
  .نقله املراد اهـ. )1("القيام طول عن عوضاً  ذلك ليكون الركعات، فكّثر القيام هلم

 بقراءة وختصـــيصـــها معني عدد على لرتاويح املســـماة الصـــالة قصـــر:".. الشـــوكاين وقال
  .)2("سنة به يرد مل خمصوصة

 حيث من يغلو النَّاس فبعضُ  نـَُفرَِّط، أو نغلوَ  أنْ  لنا ينبغي ال: " عثيمني ابن الشــيخ ويقول
نَّة التزامُ  دة جتوز ال: فيقول العدد، يف الســُّ نَُّة، به جاءت الذي العدد على الز  أشــدَّ  وينكرُ  الســُّ

كَّ  ال وهذا. عاصـــي آمثٌ  إنه: ويقول ذلك، على زادَ  َمن على النَّكري  يكون وكيف خطأ، أنَّه شـــَ
 املعلوم وِمن بعدد، ُحيدِّد ومل» مثىن مثىن: «فقال الليل؟ صالة عن  النَّيبُّ  ُسِئلَ  وقد عاصياً  آمثاً 
 ب ِمن لعدد فجهُله الكيفيَّة يعلم ال َمنْ  ألنَّ  الَعَدد، يعلم ال الليل َصالة عن سأله الذي أنَّ 

 النَّيبُّ  كان فإذا بيته، داخلَ  حيدثُ  ما يعلمُ  إنَّه: نقول حىت  الرَّسولَ  مَ َخدَ  ممن ليس وهو َأوىل،
  َ  ).3( "واسع هذا يف األمرَ  أنَّ  ُعِلمَ  بعدد؛ له حيدِّد أن دون الصَّالة كيفيَّة له َبنيَّ

 ابن احلافظ فيقول الرتاويح صــالة ركعات عدد يف املروي االختالف هذا العلماء وّجه وقد
ت هذه من كثرياً  أورد أنْ  بعد الفتح يف حجر ت هذه بني واجلمع: "الروا  ختالف ممكن الروا

 تقلّ  القراءة يطيل فحيث وختفيفها، القراءة تطويل حبسب االختالف ذلك أن وحيتمل األحوال،
لعكس، الركعات  ).4"(وغريه الداودي جزم وبذلك و
  :جند املتبوعة الفقهية املذاهب فقهاء رأي استطلعنا لو :لثاً 
 من شيء يف وليس نوعشري بثالث ومبكة وثالثني بتسع عند األمر: يقول مالك اإلمام ـ1
 ..ضيق ذلك

                                                
 .113 ص 23ج الفتاوى وجمموع ،245 ص 2ج ، الكربى الفتاوى) 1(
 .65 ص 3ج ، األوطار نيل) 2(
 .53 ص 4ج عثيمني، البن ، املستقنع زاد على املمتع الشرح) 3(
 .253 ص 4ج الباري، فتح) 4(



 

 
 

  

 274 

  فلة، ألنه إليه؛ ينتهى حد وال ضيق، هذا من شيء يف ليس: " يقول الشافعي واإلمام ـــــــ2
ـــــن، الســـــــجود وأقلوا القيام أطالوا فإن ــــــجود الركوع أكثروا وإن إيل، أحبّ  وهو فحســ  والسـ

 .)1"(فحسن
ـــــ3 ــــــ  أن تيمية ابن وذكر.)2("بشيء فيه يـُْقضَ  ومل أقوال هذا يف روي: " يقول أمحد واإلمام ـ

  ).3(حسن مجيعه ذلك أن على نصّ  أمحد
 :وعليه
 الرتاويح، صــالة كعاتر  يف حمدد عدد هناك ليس أنه على الفقهاء بني االتفاق انعقد :رابعاً 

  :منهم جّلةٌ  ذلك على االتفاق نقل وقد
ـــــ1  الليل لقيام ليس أنه على العلماء اتفق قد: " التثريب طرح يف العراقي ابن احلافظ قال ــ

ت اختلفت ولكن حمصور، حدّ   ..)")4 النيب      يفعله كان فيما الروا
ــــ2  منه، ينقص وال عليه يزاد ال حد ذلك يف ليس أنه يف خالف ال:" عياض القاضي وقال ـ

  وما  النيب فعل يف الفاخل وإمنا األجر، زاد فيها زاد كلما اليت الطاعات من الليل صالة وأن
  ".لنفسه اختاره

 أمور ثالثة إىل نّبهن الرتاويح؛ صــــالة ركعات عدد يف احلرج عدم من بيّناه ما مع: خامســــاً 
 :مهّمني

 إىل فذهبوا عنه، هللا رضــي عمر فعل موافقة على توافقوا العلم أهل أكثر أنّ : األول األمر
ا الرتاويح ركعات عدد يف املختار أنّ   .الوتر مع ركعة وعشرون ثالث أ

ـــــ ــــــ  ركعة عشرون رمضان يف وُسنّ : "جنيم ابن قال وقد هللا، رمحهم احلنفية مذهب هو وهذا ـ

                                                
ر السنن معرفة) 1(  .253 ص 4ج ، حجر ابن للحافظ الباري وفتح ،42 ص 4ج ، للبيهقي واآل
 .811 رقم احلديث يف 368 ص 3ج الرتمذي سنن: انظر) 2(
 . 245 ص 2ج الكربى والفتاوى ،113 ص 23ج الفتاوى جمموع) 3(
  للشيخ ركعة عشرون الرتاويح صالة رسالة عن ،119 ص للصابوين، الرتاويح، صالة يف الصحيح النبوي اهلدي) 4(

 .األنصاري إمساعيل
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  .)1("الوتر قبل العشاء بعد
ـــــ ــــــ  صالة بعد ركعة عشرون هي الدردير الشيخ قال وقد املالكية، مذهب من املعتمد وهو ـ
  .)2("والوتر     الشفع غري ركعتني كل من يسّلم العشاء

 القيام وداود وأمحد والشـــــافعي حنيفة وأبو قوليه أحد يف مالك اختار: " رشـــــد ابن وقال
 ).3("الوتر سوى ركعة بعشرين

ــ ا مذهبنا: " النووي قال وقد الشافعية، مذهب وهو ـ  غري تسليمات بعشر ركعة عشرون أ
 .)4("العلماء مجهور عن عياض القاضي ونقله: قال..  مذهبنا هذا... الوتر
  اإلمام أي ـ هللا رمحه هللا عبد أيب عند املختار: "  قدامة ابن قال وقد احلنابلة مذهب وهو ـ
  . )5("ركعة عشرون فيها ، ـ أمحد

 واالختيار، الســـعة على الرتاويح صـــالة ركعات عدد يف األمر وجد طاملا أنّه :الثاين األمر
ا ذلك فمعىن ّ  مكان فال: وعليه ا،صّاله عدد ي هللا شاء إن فضلها املصلي ويصيب تصحّ  أ

ي الرتاويح تصــــلي مجاعة أية على لإلنكار   والتنطع التشــــدد يف املنكر وقع فقد وإال عدد، و
  !.البغيض املذموم
  أعداد بني من حاالً  واألكمل األفضــــل عن البحث من ذلك بعد مانع فال هذا؛ تقرر إذا

 االلتزام أم عنها؟، هللا رضـي عائشـة عن ورد كما ركعة عشـرة حدى االلتزام هو هل الركعات،
ا املسلمني عمل عليه استمر لذي   .عشرة؟ ست أم عشرة ثالث أم. ركعة؟ عشرين صال

  وأكثرهم ركعة، ينعشر  وبني عشرة إحدى بني احنصروا واألحبّ  األفضل يف الفقهاء: فيقال
 .ركعة ةعشر  حدى االلتزام يفّضل وبعضهم ـ، رأينا كما ـ ركعة العشرين يفّضل

 يكون الرتاويح ركعات عدد اختيار أنّ : العلم أهل بعض إليه نّبه ما إىل أنّبه: الثالث األمر

                                                
 . 71 ص 2ج جنيم، البن احلقائق، كنز شرح الرائق البحر) 1(
 .404 ص 1ج للدردير، الصغري الشرح) 2(
تهد بداية) 3( اية ا  . 487 ص 1ج املقتصد، و
موع) 4(  .  38 ص 4ج املهذب، شرح ا
 .833 ص 1ج قدامة، البن املغين) 5(
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 الركوع وكثرة القيام طول عن يعجزون الســن يف كباراً  أكثرهم كان فرمبا املصــّلني، حال حبســب
ً  ولعلهم والســجود، الركوع طول يف وختفف الركعات عندئذ فتقّلل والســجود،   يف يرغبون شــبا

 من فيخفف الرتاويح بعد عمال مرتبطون كثريون فيهم كان ورمبا م، فيطول القيام طول
  يؤدي ال حىت السعة على األمر وأنّ  هذا، إىل الناس ينتبه أن فاملهمّ  وهكذا، الركعات، وتقلل أجلهم

  .عام كل يف املساجد من كثري يف حيدث كما والتنازع االختالف إىل
 .والصواب للحق املوفق تعاىل وهللا

  

  ] صـالة التـراويح بيـن التطويل والتخفيـف4[
 ؤالالس:   

  املصــلون يضــجر طويالً  رتاويحال يف أقرأ أن أريد وكّلما إماماً، الرتاويح لناس أصــلي الريف يف 
  الصــحيح أو لمصــلني،ل إرضــاءً  القراءة من أقلل هل ترشــدوين أن فأرجو القراءة، طول من ويشــكون

  .خرياً  هللا جزاكم فيدوينأ والسجود؟ والركوع القيام يف وأطيل القراءة من وُأكثر هلم أمسع ال أن

 وابالـج :  
ي دائماً  األحوال أصــــحّ    الدين يف النبوة منهاج والتزام ، الرســــالة صــــاحب حبال التأســــّ
  قال وقد أمجعني، لعباد ورمحته مته شفقته والسالم الصالة عليه العظيم خلقه ومن والدعوة،

ٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۓٱٱۓٱٱےٱٱےٱٱھٱٱھٱچٱفــــــيــــــه تــــــعــــــاىل هللا

  رءوف م ألنه األّمة، أفراد عنت عليه يعزّ  فإنه  )1( چۆٱٱۆٱٱٱٱۇٱٱۇ
  .شريعته ويقيموا سنته فيحيوا األحوال، هذه يف به التأسي الصالة وأئمة الدعاة فواجب رحيم،

 ِإَذا: ( الصحيح يف فقال الناس أّموا إنْ  املصلني على خيففوا أن الصالة أئمة  وّجه ولقد
ُهمُ  فَِإنَّ  فـَْلُيَخفِّفْ  ِللنَّاسِ  َأَحدُُكمْ  َصلَّى ِعيفَ  ِمنـْ ِقيمَ  الضَّ  لِنَـْفِسهِ  َأَحدُُكمْ  َصلَّى َوِإَذا َواْلَكِبَري، َوالسَّ

اءَ  َما فـَْلُيَطوِّلْ  ولَ  َ : َرُجلٌ  قَالَ : "عنه هللا رضـي األنصـاري مسـعود أبو وقال ،)2() شـَ  الَ ! هللاِ  َرسـُ

                                                
 128 التوبة

 .1075 برقم ومسلم ،703 برقم الصحيح يف البخاري) 2(
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َالةَ  ُأْدِركُ  َأَكادُ  دَّ  َمْوِعظَةٍ  ِيف النَِّيبَّ  رَأَْيتُ  َفَما. ُفَالنٌ  بَِنا يَُطوِّلُ  ِممَّا الصـــــَّ ــَ ًبا َأشـــ   يـَْوِمِئٍذ، ِمنْ  َغضـــــَ
لَّى َفَمنْ  ُمنَـفُِّرونَ  ِإنَُّكمْ ! النَّاسُ  أَيـَُّها: (فـََقالَ  لنَّاسِ  صــــَ ِعيفَ  اْلَمرِيضَ  ِفيِهمُ  فَِإنَّ  فـَْلُيَخفِّفْ  ِ  َوالضــــَّ
 طول عن املأمومون شــكى ملا يعاتبه عنه هللا رضــي جبل بن معاذ لســيد وقال. )1()اْحلَاَجةِ  َوَذا

ً  - أَْنَت؟ َأفـَتَّانٌ ! ُمَعاذُ  َ : ( له يقول صالته، ںٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱو ، چٱٱٱٻٱٱٱٱچٱٱاقْـَرأْ  - َثَال

  .)2(َوَحنَْوَها چڻٱٱٱٱ

ت يف هذا كان إنْ    .والتطوعات النوافل يف أوىل ب فمن املكتو
 لطول رضــوا فإنْ  اجلماعية، والنوافل التطوعات يف وســخطهم املصــلني برضــا إذنْ  فالعربة

ـــكوا وإنْ  الرتاويح، يف اإلطالة فاألوىل ـــــــ  والركوع القراءة يف التخفيف فاألوىل الطول من شـ
 القيام وطول مستحبة، فيها واجلماعة فرضاً، وليست سّنة الرتاويح صالة أنّ  ومعلوم والسجود،

 للقلوب، ليفاً  املســتحب ترك ُيســتحب أنّه: املســتحبات يف والقاعدة مســتحٌب، فيها والقراءة
 أن وغريه أمحد األئمة اســـتحب ولذلك: "هذا مثل يف هللا رمحه تيمية ابن اإلســـالم شـــيخ يقول
  .)3("املأمومني ليف فيه كان إذا أفضل عنده هو ما اإلمام يدع

ــــ فألِّف ــــ هللا وفقك املستطاع قدر ـ  اإلطالة من شكوا إنْ  فلتخفي املصلني املؤمنني قلوب ـ
 .طويلة لصالة كرههم من الشرع يف أحبّ  فتأليفهم م،

 من القوم حال حســــب على اإلمام يقرأ أن األفضــــل زماننا يف: " هللا رمحه الكاســــاين قال
 من أفضل اجلماعة تكثري ألن اجلماعة، عن القوم تنفري يوجب ال ما قدر فيقرأ والكسل، الرغبة
  . )4("القراءة تطويل

  .أكثر زماننا ففي زمانه، يف هذا: قلت
 يشـــق وال الناس على خيف ما رمضـــان شـــهر يف لقوم يقرأ: " هللا رمحه أمحد اإلمام وقال

                                                
 .984 برقم السنن يف ماجة وابن ،90 برقم صحيحه يف البخاري أخرحه) 1(
 .وغريهم ،790 برقم داود وأبو ،1068 برقم ومسلم ،6106 برقم البخاري أخرجه) 2(
 . 195 ص 24ج ، تيمية ابن فتاوى جمموع) 3(
 .289 ص 1ج للكاساين الصنائع بدائع) 4(
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  .)1("الناس حيتمله ما على واألمر.. عليهم،
ـــمّ  ما إالّ  التخفيف من يرضــــيهم وال يعجبهم ال املصــــلني بعض أنّ  غري   يف اإلســــراع نتضـ
  سجوداً  وال ركوعاً  يتم فال الواجب اخلشوع حدّ  عن الصالة ُخيرج مما والسجود والركوع القراءة

م فتكون األركان، بعض أو م الغراب، كنقر نقراً  صال  فُيعرِّضون احلروف، كل هذرمة وقراء
 وجيب منهم، يُقبل ال ذافه واألركان، الفرائض تضيع اليت لسرعة والفساد البطالن إىل الصالة

م فيبطلوا هؤالء أمثال لتأليف طلباً  األئمة ينحدر ال أن م من وصالة صلوا   .يؤمو
 .والصواب للخري املوفق وهللا

 ] ختــم القـرآن فـي التـراويح5[

 ؤالالس:   
  .الرتاويح؟ صالة يف القرآن خنتم أن املصلني حنن لنا األفضل هل
 وابالـج :  

 املذاهب قول وهو ن،رمضا شهر يف الرتاويح صالة يف الكرمي القرآن ختم يُندب ، احلمد
 :األربعة

ـــــ :" قالوا ذلك يف وفّصلوا .)2("واحدة مرة الرتاويح يف القرآن ختم والسنة: " احلنفية قال ــــــــ
 .)3("أفضل مرةً  ليال عشر كل يف مرات ثالث واخلتم فضيلة، مرتني واخلتم سنة، مرة اخلتم

ـــــ ـــــــ   كله الشــهر يف الرتاويح يف أي فيها القرآن جلميع اخلتم لإلمام ونُدب: " املالكية وقال ـ
 .)4("مجيعه ليسمعهم

ـــــ ـــ القرآن ختم: والتاسع: قال..  عشرة الصوم وسنن: " الزين اية يف جاء الشافعية وعند ـ
 مجيع يف لقرآن وفعلها:" شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع يف وجاء .)5("رمضان مجيع يف  

                                                
 .836 ص 1ج قدامة، البن املغين) 1(
 .95 ص 1 ج املختار، لتعليل االختيار) 2(
 .387 ص 1ج للزبيدي، النرية اجلوهرة) 3(
 .315 ص 1ج للدردير، الكبري الشرح) 4(
 .195-194 ص اجلاوي، املعطي عبد أليب املبتدئني، إرشاد يف الزين اية) 5(
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  .)1("أفضل الشهر
د بن الفضل يقول احلنابلة، وعند ــ  أختم: فقلت ــ أمحد اإلمام أي ــ هللا عبد أ سألت: "ز

.  اثنتني بني دعاء لنا يكون حىت الرتاويح يف اجعله: قال ؟ الرتاويح يف أو الوتر يف أجعله القرآن
 وحنن بنا وأدع تركع أن قبل يديك فارفع القرآن آخر من فرغت إذا: قال أصــنع؟ كيف: قلت

د ابن قال. شــئت مبا: قال ؟ أدعو مب: قلت. القيام وأطل الصــالة يف  وهو أمرين مبا ففعلت: ز
 .)2("يديه ويرفع قائماً  يدعو خلفي

ـــرعت: " فقالوا وختمه القرآن مساع يف الرتاويح مقصـــــــود الفقهاء من كثري جعل بل  شــــ
  .أعلم تعاىل وهللا.)3("القرآن ختم ألجل الرتاويح

  ] إمتام الرتاويح مع اإلمام ملواصلة القيام6[
 ؤالالس: 

ـــــديدة رغبة لدي يكون مرات ــــلة يف شـ   البيت، يف لوحدي لليل والصــــــالة القيام مواصــ
  أخرج والوتر لشـــفعا بقي فإذا الرتاويح اية إىل اإلمام مع أصـــلي أن اإلخوان بعض فنصـــحين

  .صحيح؟ هذا هل وأوتر، أشفع صاليت آخر ويف البيت يف صلوايت ألكمل

،واحلمد اجلواب :  
 وعلمائنا عليهم هللا رضوان الصاحل سلفنا عن جاءت أربعة شرعية خيارات املسألة هذه يف
  ..تعاىل هللا رمحهم

 فارقته، الوتر إال يبق مل إذا حىت اإلمام مع تصلي أن إخوانك، به نصحك ما :األول اخليار
 ال:(   النيب لنهي حتقيقاً  الليل آخر توتر مث الليل من تصــــلي أن لك هللا شــــاء ما تصــــلي مث

 طلق زار: طلق بن قيس قال عنه، هللا رضـي عليّ  بن طلق عن هذا روي وقد).  ليلة يف وتران
 املســجد إىل احندر مث الليلة، تلك بنا قام مث وأفطر، عند فأمســى رمضــان، من يوم يف عليّ  بن

                                                
 .179 ص 5ج شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع) 1(
 .1101 الفقرة. 838 ص 1ج ، قدامة البن املغين) 2(
 .410 ص املراقي على الطحاوي وحاشية ،475 ص 1ج عابدين ابن حاشية) 3(
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 هللا رســول مسعت فإين صــحابك أوتر: " فقال رجالً  قدم الوتر بقي إذا حىت صــحابه فصــلى
 1() ليلة يف وتران ال: ( يقول(.  

  استيقظت إذا مث ـــ ليتص كيفما ـــ لوحدك أو اإلمام مع الليل أول يف توتر أن :الثاين اخليار
 ركعتني ركعتني مثىن مثىن تصـــلى أن لك هللا شـــاء ما صـــليت أوترت؛ ما بعد الصـــالة أردت أو

  ). ليلة يف وتران ال: (  النيب       لقول حتقيقاً  نية، توتر وال تصبح حىت
 وعمار عنه، هللا رضي الصديق بكر أبو: منهم عنهم، هللا رضي السلف من مجاعة هذا فعل

:  قال وبه عنهم، هللا رضي وعائشة هريرة وأيب عباس وابن عمرو بن وعائذ وقاص أيب بن وسعد
 .)2(ثور وأبو واألوزاعي ومالك والنخعي جملز وأبو طاوس

ــــــالة تتم أن: الثالث اخليار  إذا مث ، الليل أول يف معه توتر حىت اإلمام مع الرتاويح صــ
  أول يف اإلمام مع صــليته الذي الوتر ا تشــفع واحدة بركعة يت تصــلي أن وأردت اســتيقظت

 حىت شــئت، ما ركعتني ركعتني تصــلي مث ،)3("الوتر نقض" الفقهاء عرف يف يســّمى وهذا الليل،
 اْجَعُلوا:«  النيب بقول عمالً  لوتر، صــــالتك ختتم يطلع؛ أن الفجر أوشــــك أو أكملت إذا

للَّْيلِ  َصالَِتُكمْ  آِخرَ   .)4(» ِوتْـًرا ِ
 وعثمان وعمر هريرة، وأبو وأســامة عليّ : عنهم هللا رضــي الســلف من مجاعة هذا فعل وقد

  ).5(مسعود وابن عباس وابن عمر وابن وسعد
 من اإلمام انتهاء عند بركعة وتره يشــفع أن الســابق، اخليار من مســتفاد وهو :الرابع اخليار

 من يصلي أن أراد إذا مث شفعاً، وتره ليكون بركعة يت بل اإلمام، مع يسلم فال وتسليمه، الوتر
 ،)6(أمحد اإلمام عليه نصّ . الليل آخر وتره جعل قد فيكون لوتر، يت مث شـــاء ما صـــلى ليله

                                                
 .وحسنه ،470 برقم والرتمذي ،1441 برقم داود أبو أخرجه) 1(
 .نفسه املغين) 2(
 .831-830 ص 1ج قدامة، البن املغين ،333 ص 2ج الرتمذي سنن) 3(
 .1791 برقم ومسلم ،998 برقم البخاري  الشيخان، أخرجه) 4(
 .السابق املوضع املغين) 5(
 .نفسه املغين) 6(
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  .)1(املالكية من وسند
ـــــ ووجهه ـــــ أعلم وهللا ـــ  ـ ونستيقظ ننوم أن عدب واحدة بركعة الوتر نشفع أن جاز طاملا أنه: ـــ

 . اإلمام سليمت فور الوتر نشفع أن أوىل ب من إذنْ  فيجوز ـ؛ الثالث اخليار يف كما
  قال منها، مســــتفاد الرابع واخليار عنه، هللا رضــــي عليّ  عن وردت اُألوَىل  الثالثة اخليارات

  فشاء استيقظ إذا مث أوتر، الليل أول يوتر أن شاء فمن: أنواع ثالثة الوتر: " عنه هللا رضي عليٌّ 
 ركعتني ركعتني صـلى شـاء وإن. فعل يوتر مث يصـبح حىت ركعتني ركعتني يصـلي بركعة يشـفعها أن

  .)2("الليل آخر أوتر شاء وإن.  ـ يوتر أن بدون أي ـ يصبح حىت
 إذا مث اإلمام مع الرتاويح املصـلي يكمل أن هو األفضـل فإن السـعة هذه على األمر وطاملا

 ملا وذلك الواردة، اخليارات ي أخذ والتهّجد؛ للصالة الليل من يقوم أو قيامه يواصل أن أراد
َلةٍ  ِقَيامُ  َلهُ  ُكِتبَ  يـَْنَصِرفَ  َحىتَّ  اِإلَمامِ  َمعَ  قَامَ  َمنْ (   : قال أنه  النيب عن ورد  تعاىل وهللا.)3() لَيـْ

 ...أعلم

  ] حكــم الوتـر بعد طلــوع الفجــر7[
 ؤالالس:  

 بعد إال أنتبه ومل تمن مث البيت يف لوحدي القيام صــــالة أواصــــل أن بنية اإلمام مع أوتر مل
 الوتر عين ســقط مأ الفجر؟ طلع وقد الوقت هذا يف الوتر أصــلي أن يل جيوز هل الفجر؛ طلوع
  .الفجر؟ بطلوع

 وابالـج :  

 يتذكر أن وإّما منها، رغوف الفجر صّلى أن بعد يوتر مل أنه يتذكر أن إّما حاله؛ هذا كان من
 .الفجر يصلي نأ قبل يوتر مل أنه تذكر أنه وإّما الفجر، صالة أثناء يف يوتر مل أنه

                                                
 .464 ص 2ج الكتب، عامل عمريات، زكر حتقيق ، للحطاب خليل، خمتصر لشرح اجلليل مواهب) 1(
  . الوتر يف ب ،144-143 ص 1ج للشافعي األم، كتاب)  2(
  الســنن يف والبيهقي ،2206 برقم صــحيحه يف خزمية وابن ،1605 برقم والنســائي ،806 برقم الرتمذي أخرجه) 3(

ؤوط وشعيب األعظمي، وصححه. 2547 برقم صحيحه يف حبان وابن ،4793 برقم الكربى    . األر
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ـــــ  الوتر له جيوز فال ر؛يوت مل أنه تذّكر الفجر صــالة أثناء يف أو الفجر صــالة من فرغ إذا ـــــــــ
 .عندئذ

ـــــ ـــــــ ـــ  على وعدمه الوتر جواز يف فالفقهاء الفجر، يصــــلي أن قبل يوتر مل أنه تذّكر إذا أما ـ
 :مذهبني

 احلسن بن حممد نفيةاحل أئمة عليه الذي وهو الفجر، طلوع بعد وتر ال أنه: األول املذهب
 .وعطاء ولومكح جبري بن سعيد به قال التابعني ومن الثوري، قول وهو ، يوسف وأبو

 الليل، وقته إذ الوتر، وقت فخرج خرج قد والليل طلع قد الفجر أنّ : ذلك يف واحلجة
  يف وتران ال: ( والسالم الصالة عليه وقوله) وتراً  لليل صالتك آخر اجعل: (  النيب  لقول
 يؤدَّى فال وقته خرج الليل خرج فإذا الليل، الوتر وقت أن على يدالن واحلديثان ، )1() ليلة
 .لوقتها الصالة وإمنا وقتها، غري يف لصالة أداء ألنه بعده

  مالك: جلمهورا إليه ذهب الذي وهو الفجر، طلع ولو الوتر جيوز أنه: الثاين املذهب
 .وغريهم راهويه بن وإسحاق ثور أيب قول وهو ، وأمحد والشافعي

  :اجلمهور به احتج ومما
ـــــ1   صنع ما انظر: خلادمه فقال استيقظ مث رقد أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن روي ما ــ
ـــــ الناس؟ ـــــ بصره ذهب قد يومئذ وهو ـــــــ   من الناس انصرف قد: فقال رجع مث اخلادم فذهب ـــــــ
  .)2(الصبح صّلى مث فأوتر، عنهما هللا رضي عباس ابن فقام. الصبح
ـــــ2 ـــــــ  بن عبادة كان:" ســعيد بن حيىي قال عنه، هللا رضــي الصــامت بن عبادة عن روي ما ـ

 أوتر حىت عبادة فأسكته الصبح، صالة املؤذن فأقام الصبح إىل يوماً  فخرج قوماً، يؤم الصامت
  . )3("الصبح م صلى مث

                                                
 .احلديثني ختريج سبق) 1(
 .277 ص 1ج ،277 برقم مالك، اإلمام موطأ) 2(
 126 ص 1ج 280 برقم مالك موطأ) 3(
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يل ما: " قال أنه مسعود ابن عن روي ما ـ3  .)1("أوتر وأ الصالة أقيمت لو أ
 ما هللا ســولر  أصــحاب من األخيار هؤالء ألن اجلمهور، مذهب هو يبدو فيما والراجح

  وطلع الليل خرج ولو وترت أن لك جاز وعليه الشرع، يف جوازه إىل اطمأنوا ما إال يفعلون كانوا
  .أعلم تعاىل وهللا. الصبح تصلّ  مل ما الفجر

  رالسفـراويح فـي التـ] 8[
 ؤالالس:  

 حتريُت؛ الســفرة ذهه ويف رمضــان، يف ســافرت أن املرات إحدى يف فوافق كثرياً، أســافر أ
ً  أجد ومل ال؟ أم الســــفر يف الرتاويح أصــــلي أن يل يصــــح هل  ذهه توضــــيح أرجو شــــافياً، جوا

  .املسألة؟

 وابالـج :  
 بعد األمر ويبقى شيئاً، لوالنواف التطوع صالة من مينع ال السفر أن الفقهاء بني عليه املتفق

  :مذهبني على فكانوا واملكروه، واجلائز املستحب بني ذلك
 لو و الســــفر يف فلالتن يكره ال أنه ، الفقهاء مجهور إليه ذهب الذي هو: األول املذهب

  :ذلك يف وأدلتهم. فيه الصالة يقصر كان
 .)2(سفر على كان أنه ومعروف الضحى، يف ركعات مثان الفتح يوم صلَّىَ   النيب أن ـ1
ـــــ2  فَعنِ . عليه ويوتر البعري على يتنفل كان  أنه السنن ويف الصحيحني يف جاء كما أنه ــ

َفرِ  ِيف  ُيَصلِّي  النَِّيبُّ  َكانَ : " قَالَ  عنهما هللا رضي ُعَمرَ  اْبنِ   ِبهِ  تـََوجََّهتْ  َحْيثُ  رَاِحَلِتهِ  َعَلى السَّ
 .)3("رَاِحَلِتهِ  َعَلى َويُوِترُ  اْلَفَراِئضَ  ِإالَّ  اللَّْيلِ  َصَالةَ  ِإميَاءً  يُوِمئُ 

ـــــ3 ــــــ  وبعدها، املكتوبة قبل فيتطوعون يسافرون  هللا رسول أصحاب كان: احلسن وقال ـ
  وأيب عباس، وابن وأنس، وجابر، مســعود، وابن وعلّي، عمر، عن ذلك وروي: "قدامة ابن قال

                                                
 . 4709 برقم للبيهقي الكربى السنن) 1(
 .791 برقم ومسلم ،3171 وبرقم ،1103 برقم البخاري) 2(
 .1000 برقم الصحيح يف البخاري أخرجه) 3(
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 ثور، وأيب وإسحاق، والشافعي مالك قول وهو كثري، التابعني من ومجاعة عنهم، هللا رضي ذر،
 .)1(املنذر     وابن

ــــــي عمر ابن عن يروى الذي هو: الثاين واملذهب   التطوع يكره كان أنه عنهما هللا رضــ
 ســـفر، يف الفريضـــة بعد يصـــلون قوماً  رأى عنهما هللا رضـــي أنه عنه ويروى الســـفر، يف والتنفل

ـــــبحاً  كنت لو: "فقال ــــــاليت، ألمتمت مســـ بكر وصــــــــحبت صــ  وعمر ركعتني على يزد فلم أ
  .)2("وعثمان

 حديث إن: " فقال عنهم هللا رضـــي احلســـن وقول عمر ابن قول بني قدامة ابن مجع وقد
 .)3("برتكها س ال أنه على يدل عمر ابن وحديث بفعلها، س ال أنه على يدلّ  احلسن

 بعدم االستشهاد أن إالّ  السفر، يف للتنفل كراهته عمر ابن كالم من يظهر كان وإنْ : قلت
 جواز على دليل لفعلا عدم ألن للمنع، دليالً  ليس عنهم هللا رضي وعثمان وعمر بكر أيب فعل

 االستحباب بل اجلواز ّكد ذلك،  هللا رسول فعل له مجعنا فإذا الفعل، جواز مينع وال الرتك
  .ذلك من السفر أمكنه ما

 على وهو رتاويحال يصلي أن استطاع إن رمضان يف املسافر أن يظهر كله هذا ومن: عليه
ي ســـفر  والفضـــل، اخلري نم ذلك كان الســـفر؛ يف والنافلة التطوع أداء كيفيات من كيفية و

 يف ويتطوع يتنفل انك  نبينا أن ثبت فطاملا. املعّظم رمضان خصال من خبصلة أتى قد ويكون
  الصـــالة، نوافل من هاغري  من ألداء أوىل رمضـــان ليايل يف فالرتاويح  رمضـــان؛ غري يف الســـفر

  .اجلزيل والثواب اجلميل القبول ولنا لك نسأل وهللا
   

 ] هل األفضل صـالة الرتاويح يف البيت أم فـي املسجـد؟9[

 ؤالالس:   
 مع املسجد يف أصليها أن أم أهلي، مع أو منفرداً  البيت يف الرتاويح أصلي أن أفضل أيهما

                                                
 . 828 ص 1ج قدامة، البن املغين) 1(
 .1611 برقم صحيحه يف مسلم اإلمام أخرجه) 2(
 .السابق املوضع قدامة البن املغين) 3(
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 .الناس؟
 وابالـج :  

  الراتبة النوافل ذلك يف تســتوي املســجد، يف وجتوز البيت يف تســتحب كلها النافلة صــالة
  :)1(االعتبار ا أقسام ثالثة على النوافل أن إال وغريها،

 وهي البيت، يف هاأداؤ  ويســتحب وانفراد، خفاء يف أداؤها األوىل يكون ما: األول القســم
  .الراتبة وغري الراتبة النوافل أغلب

 املسجد يف كونه ندبي ما ومنه املسجد، كتحية املسجد، غري يف يتأتى ال ما: الثاين القسم
  .الطواف ركعتا وهو احلرام،

او  إظهارها يســـتحب اليت الظاهرة الشـــعائر من يعترب ما :الثالث والقســـم   يف وأداؤها إعال
 .االستسقاء وصالة ، الكسوف وصالة العيدين، صالة: وهي مجاعة،

  الثالثة؟ األقسام هذه من الرتاويح صالة تكون فأين: هذا وعلى

 الشعائر من فجعلوها الثالث القسم نوافل مع الرتاويح صالة ضمّ  إىل الفقهاء بعض ذهب
  وقد هللا، رمحه النووي به صــــّرح الذي وهو مجاعة، املســــجد يف أداؤها يســــتحب اليت الظاهرة

 وغريها، الراتبة هذا يف سواء املسجد، يف وجوازها بيته، يف النافلة صالة استحباب ب: " قال
  .)2"(..والرتاويح واالستسقاء، والكسوف، العيد، وهي الظاهرة الشعائر إال

  املذهب يف أي األصــــحّ  على الظاهرة الشــــعائر من خان حســــن صــــديق الشــــيخ وجعلها
 الشـــــعائر من ليســـــت ا صـــــحيح آخر قول الشـــــافعي املذهب ففي هذا؛ وعلى الشـــــافعي،

 ).3(الظاهرة
ا هل األفضـــل؛ يف الفقهاء اختلف مث  ملســـجد؟ مجاعة يف أم انفرادٍ  على البيت يف صـــال

                                                
 نشر القنوجي، خان حسن صديق للشيخ احلجاج، بن مسلم صحيح مطالب كشف من الوهاج السراج: راجع) 1(

 .40 ص 3ج قطر، الدينية الشؤون
  .نفسه الوهاج السراج) 2(
  .43-42 ص 3ج الوهاج، السراج: راجع)  3(
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 :أقوال ستة على
  قال مجاعة، املسجد يف أداؤها األفضل أنّ  وهو الفقهاء مجهور إليه ذهب ما: األول القول

ا األفضـــل: " فقالوا املالكية، وبعض وأمحد أصـــحابه ومجهور والشـــافعي حنيفة أبو: ذا   صـــال
 املسلمني عمل واستمر عنهم هللا رضي والصحابة اخلطاب بن عمر فعله كما املسجد يف مجاعة
 .)1("العيد صالة فأشبه الظاهرة الشعائر من ألنه عليه

: فقالوا لشـــافعية،ا وبعض يوســـف وأبو والشـــافعي مالك اإلمام إليه ذهب ما: الثاين القول
  .البيت يف فرادى األفضل

  .)2("إيلّ  أحبّ  عليه قوي ملن البيت يف رمضان قيام: " مالك قال ـ
  .)3("منه إيل أحب املنفرد فصالة رمضان شهر قيام فأما: "  هللا رمحه الشافعي وقال ـ

ـــــ ـــــــ  رمضــان يف اإلمام مع يصــلي كما بيته يف يصــلي أن على قدر من" :يوســف أبو وقال ــ
  .)4("بيته يف يصلي أن إيل فأحب
  .)5(عنه هللا رضي هريرة أيب عن احملكيّ  وهو ـ

َالةُ « :   بقوله هؤالء واســتدل لُ  بـَْيِتهِ  ِىف  اْلَمْرءِ  صــَ الَتِهِ  ِمنْ  َأْفضــَ ِجِدى ِيف  صــَ  ِإالَّ  َهَذا َمســْ
لُّوا: (مرفوعاً  عنهما هللا رضـــــي عمر ابن وحلديث ،)6(» اْلَمْكُتوبَةَ    تـَتَِّخُذوَها َوالَ  بـُُيوِتُكمْ  ِىف  صـــــَ

  .)7() قـُُبورًا
 على ســــنة املســــجد يف مجاعة الرتاويح صــــالة: فقالوا احلنفية إليه ذهب ما: الثالث القول

                                                
  ص 4ج املصابيح ومشكاة. 59 ص 3ج للشوكاين، األوطار نيل ،101 ص 3ج ، مسلم لصحيح النووي شرح) 1(

 .390 ص 3ج قدامة، البن املغين ،628
 .44 ص 2ج الفقال للشاشي الفقهاء، مذاهب معرفة يف العلماء حلية) 2(
 .290 ص 2ج للماوردي، الكبري احلاوي: وانظر ،142 ص 1ج ، للشافعي األم كتاب) 3(
 .نفسه املصدر) 4(
 .268 ص 4ج للرافعي، الكبري الشرح) 5(
 برقم ومســــلم ،6113 وبرقم ،731 برقم صــــحيحه يف البخاري أخرجه واحلديث نفســــها، الســــابقة املصــــادر)  6(

 .1046 برقم داود وأبو ،1861
 .451 برقم والرتمذي ،1857 برقم صحيحه يف مسلم أخرجه) 7(
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قي جبماعة املســــجد يف البعض أقامها لو حىت الكفاية،  يكون ال بيته يف منفرداً  البلدة أهل و
ــــحابة أفراد عن يروى ما ذلك يف وحجتهم ،"للســــــــنة ركاً   مجاعة عن ختلفهم والتابعني الصــــ

فع وإبراهيم والقاســــم وســــامل وعروة عمر ابن عن ذلك يروى الرتاويح،  أن هؤالء فعلُ  فدلّ  و
  َترك تبعه ومن عنهما هللا رضي عمر بن يظن ال إذ الكفاية سبيل على سنة املسجد يف اجلماعة

 ).2(اوأمثو أساءوا فقد جبماعة املسجد يف إقامتها كلهم املسجد أهل ترك ولو: قالوا ،)1("السنة
لغ: " حجر ابن واحلافظ النووي قال الطحاوي، إليه ذهب ما: الرابع القول   الطحاوي و

 أيب اإلمام عن يروى هذا من وقريب. )3"(الكفاية على واجبة اجلماعة يف الرتاويح صـــالة: فقال
  ."تركها جيوز ال سّنة الرتاويح: " قال أنه حنيفة

م: "فقال الكفائي لوجوب الطحاوي قول الســبكي ووّجه  جيوز ال أنه على أمجعوا قد أل
  .حسن توجيه وهو).4(" رمضان قيام عن املساجد تعطيل للناس

 .)5(بدعة فيها اجلماعة: فقالوا" البيت آل"  العرتة إليه ذهب ما: اخلامس القول
ا أنّ  القول هذا أصحاب يرى حيث التفصيل،: السادس القول   يف أفضل بيتال يف صال

 .احلنفية بعضو  الشافعية وبعض املالكية مذهب وهذا حالة، يف أفضل املسجد ويف حالة،
 هللا رضــي عمر نزم من اجلمع على العمل الســتمرار مســتحبة، اجلماعة: املالكية قال 

ء من للسالمة طلباً  فيها واالنفراد عنه،  :شروط بثالثة أفضل، الر
 .أفضل املساجدف التعطيل لرتاويح االنفراد من خيف فإن املساجد، تُعّطل ال أن ـ1
  .أفضل املسجد يف ففعلها وإال بيته، يف لفعلها ينشط أن ـ2

                                                
 .174 ص 3ج للسرخسي املبسوط ،145 ص 2ج للكاساين االصنائع بدائع) 1(
 .145 ص 2ج الصنائع بدائع) 2(
.   628 ص 4ج املصابيح مشكاة ،59 ص 3ج األوطار نيل ،101 ص 3ج مسلم صحيح على النووي شرح)  3(

. 
 .156 ص 1ج ، السبكي فتاوى) 4(
 .59 ص 3ج ، األوطار نيل)  5(
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ــ3  أفضل، املسجد يف ففعلها آفاقياً  كان فإن املنورة، ملدينة )1(آفاقياً  فاعلها يكون ال أن ـ
  .املساجد تعطل مل وإنْ 

 وال القرآن، حيفظ الرجل كان إذا أفضــل البيت يف أداؤها يكون: الشــافعية بعض قال  
  .)2(بتخلفه املسجد يف اجلماعة ختتل وال والكسل، النوم خياف

ــــلني، عامة من غريه وبني به يقتدى الذي الفقيه بني فّرقوا: احلنفية فبعض : فقالوا املصــــ
 .)3("غريه ترغيب حضوره يف فيكون به، يقتدى عظيم لفقيه إال البيت يف تستحب"

 أيب عند بيته يف يصــليها أن فاألفضــل القراءة حيســن كان من: "للزبيدي النرية اجلوهرة ويف
 يصليها كما بيته يف يصليها أن قدر إن يوسف أيب وعند أفضل، املسجد يف حممد وعند حنيفة،

 اجلماعة وتكثر به يُقتدى ممن كان إذا وأما ، بيته يف يصليها أن فاألفضل املسجد يف اإلمام مع
 . )4("اجلماعة ترك له ينبغي ال فإنه غيبته؛ عند وتقل حبضوره
 والراجح:  
 إالّ  مســـيئاً، يكون ال البيت يف جمتِمعاً  أو منفرداً  أّداها َمنْ  حبيث البيت يف أدائها جواز مع

  :لوجهني وذلك األفضل، هو مجاعة املسجد يف أداءها أنّ 
 ثالث أو يلتنيل م فصــــلى الناس له اجتمع حيث وســــنته،  النيب فعل من أنه: أوهلما

  وارد غري والســالم ةالصــال عليه النيب خشــاه وما عليهم، تفرض أن خشــية إال تركها وما مجاعة،
  . وفاته بعد

 اســتحبه الذي فهو املســلمني، مجاعة ســّنة هو املســجد يف مجاعة أداءها أنّ : الثاين والوجه
 لعمر يدعو صار عنه هللا رضي علياً  إنّ  حىت عنهم، هللا رضي عمر سيد عليه ووافقوا الصحابة

  على هللا نور: " فقال رمضان، شهر يف القناديل وفيها املساجد عَلى مرّ  أنه عنه ورد كما بذلك

                                                
 احلرم املقصـــود وهنا وغريهم، البادية أهل من املدين، احلرم أو املكي احلرم خارج يســـكن من به يقصـــد: اآلفاقي) 1(

 .املدين
 .268 ص 4ج للرافعي، الكبري الشرح) 2(
 .46 ص 2ج عابدين، ابن حاشية) 3(
 . 384 ص 1ج للزبيدي، النرية اجلوهرة) 4(
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 وهو حســــان، هلم التابعون عليه ســــار الذي وهو ، )1(" مســــاجد علينا نور كما قربه، عمر
م، األربعة األئمة اختاره الذي  الرتاويح صالة تؤدَّى أنْ  العمل، عليه استمر الذي وهو وأصحا

  .املساجد يف
  

 ] صــالة التـراويح قيامــاً وجلوسـاً 10[
 ؤالالس:   

 أمت فإذا ركعةال أول يف جيلس واملشــــقة لتعب يشــــعر فحني الرتاويح يصــــلي الناس بعض
 الركعة جالساً  بقي اإلمام قام فإذا معه ويسجد فريكع قائماً  يقف يتم أن أوشك أو القراءة اإلمام
 وهكذا ويســــلم، يســــجدو  معه فريكع القراءة من االنتهاء من اإلمام أوشــــك إذا يقوم مث الثانية
  .شرعًا؟ يصح هذا هل الركعات، من كثري يف يفعل

 وابالـج :  
 :)2(أقوال ثالثة املسألة يف

ـــها الواحدة الركعة جواز: األول القول ـــها قيام من بعضـ  أيب مذهب هوو  قعود، من وبعضـ
 .مقا مث قعد أو قعد مث قام وسواء الفقهاء، وعامة والشافعي ومالك حنيفة

 قال السلف، بعض عن يحمك وهو القعود، بعد والقيام القيام بعد القعود منع: الثاين القول
  .غلط وهو: خان حسن صديق الشيخ

 أيب عن عياض القاضـــي حكاه القعود، بعد والقيام القيام بعد القعود كراهة: الثالث القول
  يف يقعد أن للمقتدي ُيكره: اخلانية ففي. حنيفة أيب صــاحيب الشــيباين احلســن بن وحممد يوســف
  ملنافقني والتشـــبه الصـــالة يف التكاســـل إظهار فيه ألن يقوم يركع أن اإلمام أراد فإذا الرتاويح

ٱچٱتعاىل قال ــــــل يكن مل إذا: "قالوا"..  )3( چڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱ  لكرب بل لكسـ

                                                
 . 391 ص 3ج ، قدامة البن املغين: يف راجعه) 1(
  .63 ص 3ج ، احلجاج بن مسلم صحيح شرح الوهاج السراج: انظر)  2(
  .142 اآلية النساء سورة)  3(
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 .)1("يكره ال وحنوه
 القيام، بعد قعودوال القعود بعد القيام وجواز الصــــالة هذه بصــــحة اجلمهور قول والراجح

  واإلرهاق لتعب رشــــع إذا حيناً  جيلس ، واجللوس القيام بني مجع ملن الرتاويح صــــالة فتصــــح
 :أمران عليه الدليلو  وسجد، معه فركع قام الركعة من القراءة اإلمام أمت إذا مث واملشقة،

 ولو وقعوداً  قياماً  أداؤها جيوز اليت والتطوعات النوافل من الرتاويح صــالة أن: األول األمر
 عليه يشــقّ  مل ولو جلوســاً  النافلة صــالة يف حرج فال مشــقة، أو تعب غري من أو حاجة غري من

ا الفريضة، صالة خبالف القيام،  البخاري صحيح ففي العذر، لصاحب إال قعود من جتوز ال فإ
 الصـــالة عن  النيب فســـألت بواســـري يب كانت: "قال عنه، هللا رضـــي حصـــني بن عمران عن

 .)2()جنب فعلى تستطع مل فإنْ  فقاعداً  تستطعْ  ملْ  فإنْ  قَاِئماً  َصلِّ : ( فقال
 هللا رســول عن صــحّ  فقد والســالم، الصــالة عليه الشــريف فعله من ذلك أنّ : الثاين األمر
َعْبدِ  حديث يف كما الليل صـــــالة يف ذلك يفعل كان أنه  َِّ ِقيقٍ  ْبنِ  ا أَْلتُ : قَالَ  شـــــَ  أمنا ســـــَ

َِّ    َرُسولِ  َصَالةِ  َعنْ  عنها هللا رضي َعاِئَشةَ  وسيدتنا   ِيف  ُيَصلِّي َكانَ : "فـََقاَلتْ  َتَطوُِّعِه، َعنْ   ا
لِّى َخيُْرجُ  مثَُّ  َأْربـًَعا، الظُّْهرِ  قـَْبلَ  بـَْيِيت  لنَّاسِ  فـَُيصـــَ لِّى يَْدُخلُ  مثَُّ  ِ لِّى وََكانَ  رَْكَعَتْنيِ، فـَُيصـــَ لنَّاسِ  ُيصـــَ ِ 

لِّى يَْدُخلُ  مثَُّ  اْلَمْغِربَ  لِّى رَْكَعَتْنيِ، فـَُيصــَ لنَّاسِ  َوُيصــَ اءَ  ِ لِّى بـَْيِىت  َويَْدُخلُ  اْلِعشــَ  وََكانَ  رَْكَعَتْنيِ، فـَُيصــَ
لِّى عَ  اللَّْيلِ  ِمنَ  ُيصـــَ لِّى وََكانَ  اْلِوتْـُر، ِفيِهنَّ  رََكَعاتٍ  ِتســـْ  قَاِعًدا، َطِويالً  َولَْيالً  قَاِئًما، َطِويالً  لَْيالً  ُيصـــَ
 ِإَذا وََكانَ  قَاِعٌد، َوُهوَ  َوَسَجدَ  رََكعَ  َقاِعًدا قـََرأَ  َوِإَذا قَائٌِم، َوُهوَ  دَ َوَسجَ  رََكعَ  قَائِمٌ  َوُهوَ  قـََرأَ  ِإَذا وََكانَ 
  .)3("رَْكَعَتْنيِ  َصلَّى اْلَفْجرُ  َطَلعَ 

 يقرأ هللا رسول رأيت ما: " قالت عنها، تعاىل هللا رضي عائشة السيدة عنه أخربت وكما
 أو ثالثون السـورة من عليه بقي إذا حىت جالسـاً، قرأ َكِرب  إذا حىت جالسـاً، صـالته من شـيء يف

 .)4("ركع مث فقرأهن قام آية أربعون

                                                
 .475 ص 1ج عابدين ابن حاشية: انظر) 1(
  ،1117 برقم البخاري أخرجه) 2(
 .1733 برقم صحيحه يف مسلم أخرجه) 3(
  . وقاعدا قائما الليل صالة ب مسلم صحيح)  4(
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  معه، للدخول عهركو  قرب ينتظر بل اإلمام مع يبدأ ال املصلني بعض أن نالحظ ذلك ومع
 نســـوا ورمبا خوانهإ مع يتكلم بل للصـــالة حيرم وال الصـــالة بغري ينشـــغل جلوســـه فرتة يف لكنه

 ذلك يفعل وقد ام،اإلم مع لدخول أسرع ركع؛ أو الركوع من اإلمام أوشك إذا مث وضحكوا،
 الفعل هذا لأحوا أقلّ  بل عنها، املسؤول الصورة يف داخالً  ليس فهذا ركعتني، كل يف رمبا مراراً 

 وشـــوش املصـــلني ةحرم وال الصـــالة حرمة وال املســـجد حرمة يراع مل مســـيءٌ  وصـــاحبه الكراهة،
م، عليهم  وهللا.. املشـــني لوكالســـ هذا عن وينهوه أمثاله على ينكروا أن املصـــلني وعلى صـــال
 . أعلم تعاىل

لنَّـاس11[   ] اشتـراط األئمــة األجــرة للصَّــالة 
 ؤالالس:  

  أجرة حيدد حلفاظا هؤالء من وكثريٌ  القرآن حفاظ على الناس يتنافس رمضــان يدخل عندما
ً  مببالغ ويطالب   يف املصلني مع يتفق عضهموب خبتمة، الرتاويح لناس للصالة كبرية تكون أحيا

ولئك أربع، أو ركعتني ؤالء فيصــــلي مســــجد، من أكثر  أربع أو ركعتني ينالثا املســــجد يف و
 .يصح؟ هذا هلف ا، املصلني ويؤم مسجد من أكثر بني الواحدة الليلة يف يتنقل وهكذا

 وابالـج :  
ــــألة هذه: أوالً  ــــألة من هي اجلملة يف املســ   وســــــائر واألذان اإلمامة على األجرة أخذ مســ

 .يةوالشافع املالكية وأجازها واحلنابلة، احلنفية منها منع وقد الطاعات،
ّوزون واســــتدل   ما أحقّ  إنّ (    : قال  النيب أنّ  عنهما هللا رضــــي عباس ابن حبديث ا

 لتعليم تعاىل هللا كتاب على األجرة أخذ جواز يف عام هو: وقالوا. )1() هللا كتاب عليه أخذمت
 ألفاظ  هللا رســـــول عليّ  ألَقى: ( قال عنه هللا رضـــــي حمذورة أيب حديث يف جاء ومبا .وغريه

 .)2() فضة من شيء فيها صرة فأعطاين التأذين قضيت حني دعاين مث األذان
 األذان على األجرة أخذ مشــروعية على فدل األذان، على كافأه النيب أن الداللة ووجه

                                                
 .5737 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 1(
 .األلباين وصححه ،1596 برقم ،والنسائي1714 برقم الكربى السنن يف والبيهقي 708 برقم ماجة ابن أخرجه) 2(



 

 
 

  

 292 

 .الطاعات من وغريمها واإلمامة
  ووضعت رأسي فمسح بشر بن هللا عبد أتيت: قال وائل بن املثىن حبديث املانعون واستدلّ 

 هللا رسول عَلى دخل: " فقال ـــ القرآن معلم أي ـــ املعلم؟ أجر عن رجل فسأله ذراعه على يدي
 النيب فأعجبت قوســاً  متنكب رجل  ولكن ال: قال) أشــرتيتها؟! قوســك أجود ما: (فقال 

 ال،: قال) ر؟ من قوســــــاً  هللا يقلدك أن فتحب: ( قال. القرآن ابنه أقرأت رجل إيلّ  أهداها
 إيل فأهدى القرآن، رجالً  علمت: "قال عنه، هللا رضي كعب بن أيب وحبديث .)1()فردها:( قال

ا إن: ( فقال  هللا لرسول ذلك فذكرت قوساً  ا) ر من قوساً  أخذت أخذ   .)2(" فردد
  . واإلقامة األذان على األجرة أخذ جواز بعدم قال من أدلة فهذه
  مامةإ على األجر احلســـــن الصـــــوت وأصـــــحاب القرآن حفاظ طلب خبصـــــوص أما: نياً 
 :الكراهة أحواله لفأق ذلك؛ على األجر هذا ويشرتطون رمضان شهر يف الرتاويح يف املسلمني

ـــــ أ  اإلمامة على األجر أخذ رمةح يف واحلنابلة احلنفية ا استدل اليت املنع أدلة من ورد ملا ــ
 .وغريمها واألذان
 ابن فعن األذان، على األجر خذ الذي املؤذن من عنهما هللا رضي عمر ابن موقف ـــــــ ب

  يف أبغضـــك وإين: عمر ابن له قال. هللا يف أحبك إين: املؤذن له قال ملا عنهما هللا رضـــي عمر
 . )3("أجراً  أذانك على خذ إنك: قال ومل؟: قال. هللا

 بن الضحاك فعن القرآن، على األجر خذ الذي القارئ من قيس بن الضحاك موقف ـ ج
 إنك: قال ؟ مل: قال هللا، يف أبغضـــك ولكين: له قال هللا، يف ألحبك إين: قال رجالً  أن: قيس
خذ أذانك، يف تبغي  . )4("هللا كتاب على األجر و

ـــــ د ـــــــ  على نـََعى أنه  النيب عن روي وقد لقرآن، اســتئكال واالشــرتاط الطلب هذا أنّ  ــ

                                                
 حامت أيب ابن ذكرمها وولده واملثىن): 4/113( الزوائد جممع يف اهليثمي وقال ، الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه) 1(

 ".ثقات رجاله وبقية منهما، واحداً  جيرح ومل
 .األلباين وصححه ،2158 برقم سننه يف ماجة ابن أخرجه) 2(
ر معاين وشرح ،12883 برقم الكبري يف الطرباين أخرجه) 3(  .6020 برقم ،128 ص 4ج اآل
 .1853 برقم مصنفه يف الرزاق عبد أخرجه) 4(
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  رسول مسع أنه عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب حديث يف كما لقرآن، يستأكلون الذين أولئك
نـَْيا، بِهِ  َيْسأَُلونَ  قـَْومٌ  يـَتَـَعلَّمَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْجلَنَّةَ  بِهِ  َوَسُلوا اْلُقْرآنَ  تـََعلَُّموا: " يقول  هللا  اْلُقْرآنَ  فَِإنَّ  الدُّ

  .)1(" َوَجلَّ  َعزَّ  َِِّ  يـَْقَرأُ  َوَرُجلٌ  بِِه، َيْسَتْأِكلُ  َوَرُجلٌ  بِِه، يـَُباِهي َرُجلٌ : َثالثَةٌ  يـَتَـَعلَُّمهُ 
ْنيِ  ْبنَ  ِعْمَرانَ  ومرَّ  َألَ  قـََرأَ  فـََلمَّا ، قـَْومٍ  َعَلى يـَْقَرأْ  َرُجلٍ  َعَلى عنه هللا رضـــي اْحلُصـــَ  فـََقالَ  ، ســـَ

َّ : " ِعْمَرانُ  َّ  َِِّ  ِإ ْعتُ  ، رَاِجُعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإ ولَ  مسَِ َألِ  اْلُقْرآنَ  قـََرأَ  َمنْ : ( يـَُقولُ  ، هللاِ  َرســُ ََّ  فـَْلَيســْ  ا
َيِجيءُ  فَِإنَّهُ  ، أَُلونَ  اْلُقْرآنَ  يـَْقَرُءونَ  َأقْـَوامٌ  ســَ  اقـََرُؤوا: " عنه هللا رضــي عمر وقال. )2)(بِهِ  النَّاسَ  َيســْ

  .)3("النَّاسِ  ِعْندَ  َما بِهِ  َيْطلُُبونَ  َأقْـَوامٌ  يـَْقَرَأهُ  َأنْ  قـَْبلَ ،  هللا ِعْندَ  َما بِهِ  َواْطلُُبوا اْلُقْرآنَ 
ــــرت  لطلب ويبادر ذلك يف ويبالغ األجر الناس على يشـــــرتط والذي  فيه اجتمع اطواالشـ

  .به واالستئكال لقرآن، التباهي: األمران
  الناس إلمامة يشرتطهاو  عليها ويصرّ  ألجرة يطالب حني وإمامته الرجل هذا صالة أنّ  ـــ هـــ

  هذا فصــــالة وكذا؛ ذاك تعطوين حىت هللا كالم أمسعكم وال بكم أصــــّلي ال: ويقول الرتاويح يف
  . ال للمال أصبحت الرجل
ـــــ و ــــــ  الرتاويح صالة بكم يأصل ال: لقومه يقول رجل عن سئل ملا هللا رمحه أمحد اإلمام أنّ  ـ

 .!هذا؟ وراء يصلي َمن!!  أعوذ: قال. وكذا كذا تعطوين حىت
 نسأل! اآلخرة؟ أجر دون الدنيا ألجر يستشرف إنسانٍ  وراء ُيصلِّي َمنْ : بّنيٌ  واضحٌ  واملعىن

  ).4(والعافية السالمة هللا
 أن القرآن حبامل فالالئق الرتاويح م ليصــلي للقرآن حافظاً  الناس يطلب حني كله؛ وهلذا

                                                
 َوَسُلوا اْلُقْرآنَ  تـََعلَُّموا: (  بلفظ516 برقم للبغوي السنة شرح ويف ،2389 برقم اإلميان شعب يف البيهقي أخرجه) 1(

 ََّ  ).ِبهِ  َيْسَتْأِكلُ  َورَُجلٌ  ، ِبهِ  يـَُباِهي رَُجلٌ :  رَُجالنِ  يـَتَـَعلََّمهُ  َأنْ  قـَْبلَ  ِبهِ  ا
 برقم شــــيبة أيب ،وابن19958 برقم وامحد ،3553 برقم مســــنده يف والبزار ،14787 برقم الكبري يف الطرباين) 2(

ؤوط شــعيب وقال حســن، حديث هذا:  الرتمذي وقال. 516 برقم الســنة وشــرح ،7826 : أمحد لســند األر
 .لغريه حسن

 .30625 برقم املصنف يف شيبة أيب ابن) 3(
 . والعشرين الثامن الدرس املستنقع، لزاد تعاىل هللا حفظه املختار حممد بن حممد الشيخ شرح راجع) 4(
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  صـــدره يف والذي أيديهم، يف ملا اســـتشـــراف غري من أخذ أعطوه فإذا وكرامة، حباً  الطلب يلّيب 
  .  جيبه يف يوضع الذي من أعظم ـ وهللا ـ وقلبه

م قــامــةإل للمــال وحمتــاجون فقراء احلفــاظ هؤالء من كثرياً  أن املعلوم: لثــاً  ـــــرور   ضــــــ
م، ــــلمون فليحرص العلم، طلبة من منهم وكثري وحاجيا   هؤالء كفالة ىعل بلد كل يف املســــ

 للصــــالة األجرة اشــــرتاط إىل ويلجؤوهم الناس، أيدي يف ما الســــتشــــراف حيوجوهم وال احلفاظ
  .خبتمة الرتاويح لناس

 واملؤذنني واألئمة رآنالق حفاظ جتاه بواجبهم األمر والة يقوم أن ذلك من واألوىل: رابعاً 
م يقيم مبا الدولة من أرزاقهم هلم فيقرروا م، ضرور  أيدي يف ما لطلب ضطروهمي وال وحاجيا
 بصـــــاحب يليق مبا تبهمروا برفع إال ذلك يكون وال التكرمي، وهللا فحقهم هلم، والتذلل الناس
 ال ألمة كرامة وال رية،والبشـــــ لألمة العزة رب رســـــالة هو الذي للقرآن وتكرمياً  تعظيماً  القرآن
ا رســـالة تكرم  أو يهان أن من وصـــيانته وتوقريه القرآن حامل إكرام القرآن إكرام ومن إليها، ر
  . معدودة دراهم مقابل القرآن من حيمله وما نفسه فيذل يذل

س أبو قال السلف، من األمراء حال هو القرآن أهل برعاية واملبادرة  رمحه قرة بن معاوية إ
 رجلٌ  جاءه رمضان حضر فلما تعاىل، هللا رمحه مقرن بن النعمان بن عمرو على زالً  كنت: "هللا

ّ : "ويقول السالم، يقرؤك األمري إن: " فقال هللا، رمحه الزبري بن مصعب ِقَبل من درهم لفي  إ
  فقال ،"هذا شهرك نفقة على ذين فاستعن معروف، منا إليه وصل وقد إال شريفاً  قارً  ندع مل

 .. )1(عليه ورده ،"الدنيا به نريد القرآن قرأ ما وهللا إ: له وقل السالم األمري على اقرأ: "عمرو
 

  ] حكم صالة التهجَّـد مجاعـة فـي العشر األواخر12[
 ؤالالس:  

 يف وانتشـــرت رمضـــان، من األواخر العشـــر يف التهجد صـــالة ظهرت القريبة الســـنوات يف
 وجيعلون األواخر العشــر يف التهجد يصــلون الشــريفني احلرمني ألن واملســاجد البلدان من كثري
  مل كأنه التهجد يصــــلّ  مل لو أنه يظن الناس وبعض الرتاويح، ختمة غري لتهجد خاصــــة ختمة

                                                
 .30627 برقم املصنف يف شيبه أيب ابن أخرجه) 1(
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. التهجد؟ صـليت من ومع حضـرت؟ هل البعض، بعضـهم يتفقد وبعضـهم رمضـان،  قيام يصـلّ 
  .السلف؟ عند معروفاً  كان وهل هجد؟الت هذا حكم فما

 واباجل :  
 ركوعاً  املصــــلون نهام أكثر كلما اليت اخلري نوافل من رمضــــان وقيام الرتاويح صــــالة: أوالً 

نفراد يالً ل فعلها يف واألصـــل. االســـتحباب ازداد فيها القيام أطالوا أو وســـجوداً،  اجتماع أو و
 املعروف التهجد صـورة وجواز صـحة النوافل يف الشـرع قواعد من فالظاهر وعليه ، وصـحّ  جاز
  .اليوم

  :املسألة هذه الفقهاء َحبَثَ : نياً 
 واحدة مرة مجاعة اويحالرت  صالة عليهم هللا رضوان السلف من املعهود أنّ  إىل نظر فمن ـ أ

  .رمضان ليايل قيام يف مجاعة العود كراهة رََأىَ  الليلة، يف
ـــــ ب ـــــــ  الليل يامق خاصــــة والتطوعات النوافل يف الشــــرع وقواعد األصــــول إىل نظر ومن ـــ

 بعد رمضــــــان يف لليلا لقيام مجاعة والعودة التهجد جواز رََأىَ  الرتاويح؛ شــــــأن يف والتوســــــعة
  .الرتاويح

 رمضـــان من األواخر رالعشـــ يف الثاين القيام يف اخلاص ملعىن التهجد صـــالة احلنفية فعند
  .مكروهةٌ  املسجد يف مجاعة

 يصـــلون نياً  يصـــلوها أن أرادوا مث الرتاويح صـــلوا إذا: "الصـــنائع بدائع يف الكاســـاين قال
 . )1("مكروه جبماعة املطلق والتطوع ، مطلق تطوع الثانية ألن ؛ جبماعة ال فرادى

ـــــلنيل وذلك كراهة، بال جلواز وقول لكراهة قول: قوالن احلنابلة وعند   الذين ألصــــــ
ما  .قرر

ـــــ احلنابلة عند ويســــمى ـــــــ ــ   يف أخرى فلة يحالرتاو  بعد الرجل يصــــلِّىَ  أن: وهو" التعقيب"بـ
  .أخرى مجاعة يف الرتاويح أو مجاعة،

  :روايتان فيه هللا رمحه أمحد ولإلمام

                                                
 .290 ص 1ج للكاساين، الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع) 1(
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 . احلكم بن مدحم عنه نقلها أخرى، مجاعة يف الرتاويح بصالة التعقيب كراهة: األوىل
  .عنه اجلماعة رواية وهي س، ال أنه: األخرى والرواية

  ما: "قال أنه عنه هللا رضــــــي أنسٍ  عن روي ما إىل جلواز الثانية الرواية يف اســــــتند وقد
  ".حيذرونه لشر أو يرجونه، خلري إالّ  يرجعون
ـــــــحح وقد :  املغين يف قال كراهة بال اجلواز احلنابلة أئمة من واحد وغري قدامة ابن صــ

 .) 1(اهـ"الليل آخر إىل أخره لو كما يكره فلم وطاعة خري ألنه يكره ال أنه والصحيح"

  :أمران التهّجد مسألة يف واملختار
  إذ  النيب حال ذلك كان وقد ، اهلجود بعد يكون الذي التهجد جيوز أنه: األول األمر

 بســنة عمل مجاعة يف الرتاويح صــّلى فمن النومة، بعد القومة والســالم الصــالة عليه حاله كان
 مجاعة يف الليل آخر التهجد صـــّلى ومن عليهم، تعاىل هللا رضـــوان والصـــحابة اخلطاب بن عمر
 رمضان من األواخر العشر ليايل بعض يف الناس معه صّلى الذي  املصطفى سّنة صل عمل
 يصلِّ  فلم  هللا رسول مع صمنا: "قال عنه، هللا رضي ذر أيب حديث يف كما الليل، آخر من
  وقام الســادســة، يف بنا يقم مل مث الليل، ثلث ذهب حىت بنا فقام الشــهر، من ســبع بقي حىت بنا
.  ؟ هذه ليلتنا بقية نفلتنا لو! هللا رســــول : له فقلنا الليل، شــــطر ذهب حىت اخلامســــة يف بنا

 ثالث بقي حىت بنا يصل مل مث)  ليلة قيام له ُكتب ينصرف؛ حىت اإلمام مع قام من إنّه: ( فقال
  .السحور: أي )2("الفالح ختوفنا حىت بنا فقام ونساءه أهله ودعا الثالثة يف بنا وصلى الشهر من

  ورمبا أفضـــل، بيته يف الصـــالة املتهجدين لبعض يكون قد جلواز القول على: الثاين األمر
  :أفضل مجاعة املسجد يف الصالة لبعضهم كان

ـــــ ــــــ  فهذا تناوم أو سلك بال الكرام الليايل وإحياء للقيام النشاط نفسه يف يعرف كان فمن ـ
جده البيت يف انفراده   .حقه يف أفضل لوحده و
ـــــ ــ  وينشط البيت، يف وحده قام إن القيام يف والتساهل التكاسل نفسه من يعرف كان ومن ـ

                                                
 .املغين مع791 ص 1ج الكبري والشرح ،837 ص 1ج قدامة، البن املغين) 1(
 .الرتمذي صحيح يف األلباين وصححه صحيح، حسن حديث: وقال ، 806 برقم السنن يف الرتمذي أخرجه) 2(
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  .حقه يف أفضل اجلماعة يف جده فهذا اجلماعة؛ يف
ـــــ   يكونوا مل أو واتغيب لو حبيث أصــدقائه، أو أقرانه مالقاة ألجل ينشــط نفســه وجد ومن ـــــــــ
 لتهجده الداعي نّ أل املســجد، يف جده من له أصــلح نومه أو البيت يف صــالته فهذا تكاســل؛

ء، اشتبه املسجد يف مجاعة  ..  وهكذا..له أصلح فاخلفاء لر
 .أعلم تعاىل وهللا         

  ] محـل املصحـف فـي صـالة التـراويـح13[ 

 السؤال:  

 يصــلون وهم ةالصــال داخل املصــاحف حيملون الشــريفني احلرمني يف املصــلني بعض نشــاهد
 أو جبزء البيت يف يحالرتاو  أصـــلي أن أحببت إذا يل وهل ذلك؟ جيوز فهل اإلمام، مع الرتاويح

 .املصحف؟ من صاليت يف أقرأ أن حبزب

 وابالـج :  
 واجلانب ملصـــحف،ا من لناس صـــالته يف اإلمام بقراءة يتعلق جانب جانبان، املســـألة يف
 .اإلمام قراءة ليتابعوا املصاحف املأمومني املصلني حبمل يتعلق اآلخر

 :أقوال ثالثة على هفي فالعلماء الرتاويح؛ صالة يف منه وقراءته املصحف اإلمام محل أما
 من ويقرأ وغريه ضانرم يف يصلي الذي اإلمام أنّ  إىل ذهب وقد حنيفة، أليب :األول القول
  :وجهني من فاسدة، صالته املصحف،
ـــــــحف محل: األول الوجه  الكثري لعملوا كثري، عمل فيه، والنظر األوراق وتقليب املصـ

  .الصالة يفسد
 للصــالة، مفســدٌ  الصــالة يف والتعّلم الصــالة، يف املصــحف من تعّلمٌ  هذا أنّ : الثاين والوجه

 من والتعلم معلم، من وتعلم الكتاب، من تعلم: نوعان التعلم ألن وهذا معلم؛ من تعّلم لو كما
 وهو يديه، بني املصــحف كان وإن: الوجه هذا فعلى الكتاب، من فكذا الصــالة، يفســد املعلم
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  .)1(حنيفة أيب عند صالته تفسد األوراق يقلب وال حيمله ال
 وهو هللا، رمحهما الشــيباين احلســن بن وحممد يوســف أيب حنيفة، أيب لصــاحيب: الثاين القول

 .الةالص يف منه والقراءة املصحف محل لإلمام يكره ولكن تفسد ال صالته أنّ 
 أو فيه، النظر وأ املصــحف، محل يكون إمنا املفســد أنّ : عندمها الصــالة فســاد عدم ووجه

  .. األوراق تقليب
ـــــ أ ــــــ  يفسد ال لكذ من أكثر هو ما محل ألنّ  مفسداً، يكون أن يصلح ال املصحف ومحل ـ

 إذا يضـــعها وكان ه،عاتق على العاص أيب بنت وأمامة يصـــلي كان  النيب أنّ  بدليل الصـــالة،
  .. قام إذا ويرفعها سجد

 النظر ألن حملراب؛ا نقوش إىل لنظر يقاس وال مفسداً، يصلح ال املصحف يف والنظر ــــ ب
 .. بعبادة ليس احملراب نقوش إىل والنظر عبادة، املصحف يف

  ..الصالة يقطع ال يسريٌ  عملٌ  األوراق وتقليب ـ ج
م يف الكتاب أهل يشـــبه الصـــالة يف منه والقراءة املصـــحف محل أنّ : الكراهة ووجه  صـــال

 ).2(منه بدّ  ال ألنه القلب؛ ظهر عن القراءة خبالف بّد، عنه فيما
 اجلمهور قول وهو النوافل، من وغريها الرتاويح يف الكراهة وعدم اجلواز: الثالث القول

 ). 3(التابعني مجهور قال وبه تعاىل، هللا رمحهم وأمحد والشافعي مالك
 ).4( ةالنافل ويف رمضان يف املصحف يف لناس اإلمام يؤم ن س ال: املدونة يف مالك قال

  .ِفيهِ  رَخَّصَ  اْلُمْصَحفِ  ِيف  أُ يـَْقرَ  رََمَضانَ  ِيف  يـَُؤمُّ  الرَُّجلِ  ِيف  ؛ اْحلََكمِ  وَعنِ  ـ 
َسنِ  وَعنِ  ـ  .بِهِ  َْسَ  الَ :  قَاالَ  ، َوُحمَمَّدٍ  احلَْ
  .بِهِ  َْسَ  الَ :  قَالَ  ، َعطَاءٍ  وَعنْ  ـ

                                                
 .446 ص 1ج مازة، ابن برهان البن الربهاين احمليط) 1(
 . نفسه السابق املصدر) 2(
 حجر، البن الباري فتح ،109 ص 2ج خليل، ملختصر واإلكليل التاج ،316 ص 1ج ، الصغري الشرح: انظر)  3(

 .الطيار هللا عبد. د قدامة، البن العمدة شرح الغمامة وبل ،446 ص 1ج الربهاين، احمليط ،185 ص 2ج
 .109 ص 2ج واإلكليل التاج ،194 ص 1ج املدونة،) 4(
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َسنِ  وَعنِ  ـ  ).1(اظَاِهرً  يـَْقَرأُ  َمنْ  يـَْعِين  جيَِْد، ملَْ  إَذا اْلُمْصَحفِ  ِيف  يـَُؤمَّ  َأنْ  َْسَ  الَ :  قَالَ  ، احلَْ
 :اجلواز ودليل

ـــــ1 ـــــــ  يف عنها هللا رضـــي عائشـــة يؤم كان أنه عنها هللا رضـــي عائشـــة موىل ذكوان حديث ـــ
 .)2(به َرِضْيت ملا مكروهاً  كان ولو املصحف، من يقرأ وكان رمضان،
ـــــ2 ـــ َا َطْلَحَة، ابـَْنةِ  َعاِئَشةَ  وَعنْ  ـ َّ ً  َأوْ  َالًما،غُ  َُْمرُ  َكاَنتْ  َأ   ِيف  يـَُؤمَُّها فِ اْلُمْصحَ  ِيف  يـَْقَرأُ  إْنَسا
  .رََمَضانَ 
ـــــ3 ـــــ  املصحف من لصالةا يف والقراءة عبادة، أيضاً  والصالة عبادة، املصحف يف النظر إن ـ

  .تكره فال عبادة إىل عبادة أضافت
 .القلب ظهر عن قرأ لو كما فيجوز القرآن، قرأ وقد مطلقاً، القرآن قراءة الواجب إنّ  ـ4
 أجاب الكتاب، هل لتشبه للكراهة ـــ وحممد يوسف أبو ـــ الصاحبان به استدل ما أما ـــ5

 ترى أال لنا، يكره تابالك أهل يفعله ما كل ليس إذ مكروه، م تشــّبهٍ  كل ليس نّه اجلمهور
م  !. يكره وال قلب ظهر عن كذلك نقرأ وحنن قلب، ظهر عن يقرؤون أ

 العلم أهل من كثري كرهه فقد ، الرتاويح صــالة يف املصــاحف املأمومني حبمل يتعلق ما أما
  بني يكن مل إذا القراءة أثناء عليه يفتح من إىل اإلمام حيتاج كأن شـــــرعية، حاجة بغري كان إن

 شيبة أيب ابن مصنف ويف. اآلية عليه وقفت إذا اإلمام على يفتحون الذين احلفظة من املصلني
لِّي َكانَ  عنه هللا رضــــي أنســــاً  أن كُ  َوُغَالُمهُ  ُيصــــَ َحفَ  ُميْســــِ َ  فَِإَذا َخْلَفهُ  اْلُمصــــْ  فـََتحَ  آيَةٍ  ِيف  تـََعا

  .)3(َعَلْيهِ 
  قراءة تدبر عنو  الصـــالة يف اخلشـــوع عن تشـــغله املصـــحف من املتابعة أنّ : الكراهة ووجه

 .أعلم تعاىل وهللا. اإلمام
  ] قضــاء التــراويــح14[

 ؤالالس:  

                                                
 . 7299 إىل 7293 من: ألرقام ،338 ص 2ج شيبة، أيب البن املصنف يف النقول راجع) 1(
 . برقم واملوىل العبد إمامة ب يف عنها هللا رضي لعائشة ذكوان إمامة خرب البخاري أخرج) 2(
 .7300 برقم.  338 ص 2ج شيبة أيب ابن مصنف) 3(
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 الرتاويح أصــلي أن بنية للبيت وعدت العشــاء فصــليت رمضــان، ار يف يوماً  مرهقاً  كنت
 فهل الفجر، لصالة ديينا واملؤذن إال بنفسي أشعر فلم الراحة، من قسطاً  آخذ أن بعد لليل
  .لنهار؟ الرتاويح أقضي أن يل جيوز

 وابالـج :  
  ):1(أقوال ثالثة على الرتاويح قضاء يف الفقهاء
  املزين قال وبه الشـــافعية، مذهب من الصـــحيح وهو قضـــاؤها، يســـتحب أنه: األول القول

  .عنه رواية يف وأمحد
  يف والشــافعي عنه هراألشــ يف ومالك حنيفة أبو قال وبه قضــاؤها، يكره أنه: الثاين والقول

 .القدمي
 ميض مل ما وقيل رى،أخ تراويح وقت يدخل مل ما منفرداً  قضـــاؤها جيوز أنه: الثالث والقول

  .احلنفية بعض قول وهذا الشهر،
  :وجوه مخسة من القضاء جبواز القول يظهر، فيما والراجح

ا: األول الوجه   ففي بقضـــائهما،  النيب أرشـــد وقد الفجر، وركعيت الوتر رتبة يف ســـنة أ
 تطلع حىت الفجر ركعيت يصـــــلّ  مل من(   : قال  الّنيب أن عنه هللا رضـــــي هريرة أيب حديث

  م من: ( قال  الّنيب أنّ  عنه هللا رضــي اخلدري ســعيد أيب وحديث. )2()فليصــلهما الشــمس
وعند الرتمذي وابن ماجة والبيهقي واحلاكم وغريهم: ( . )3()ذكره إذا هفليصــلّ  نســيه أو وتره عن

                                                
موع:  يف املســألة راجع) 1(  ابن حاشــية ،795-793 ص 1ج ، قدامة البن املغين ،43 ص 4ج املهذب شــرح ا

 ..316 ص 2ج الرائق والبحر ،775 ص 1ج عابدين،
 الذهيب، ووافقه الشــيخني شــرط على وصــححه 274 ص1ج املســتدرك يف واحلاكم ،423 برقم الرتمذي أخرجه) 2(

موع يف النووي وقال  .جيد سناد البيهقي رواه) 4/45( ا
موع يف إسناده النووي وحسن ،3143 برقم داود أبو أخرجه) 3(  ). 4/45( ا
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م عن وتره فليصل إذا أصبح )  .)2(الضحى من يقضيهما عمر ابن وكان. )1(من 
 مع الظهر بعد من عنهما انشـــغل حني العصـــر بعد ركعتني قضـــى النيب أنّ : الثاين الوجه

ين إنّه: ( عنهما سـلمة أم سـألته ملا  فقال القيس، عبد وفد  إلسـالم القيس عبد من سٌ  أ
ن فهما الظهر بعد اللتني الركعتني عن فشـــــغلوين قومهم، من   الســـــنن من ســـــنة وهي. )3()ها

 .احلكم يف فاستو كذلك، والرتاويح الراتبة،
ْعتُ : قَالَ  اْلَقاِرىِّ  َعْبدٍ  ْبنِ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  حديث: الثالث الوجه  هللا رضــي اْخلَطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  مسَِ

ولُ  قَالَ : يـَُقولُ  عنه َِّ  َرســــُ مَ  َمنْ : «  ا ْىءٍ  َعنْ  َأوْ  ِحْزبِهِ  َعنْ  َ َالةِ  َبْنيَ  ِفيَما فـََقَرَأهُ  ِمْنهُ  شــــَ  صــــَ
َا َلهُ  ُكِتبَ  الظُّْهرِ  َوَصَالةِ  اْلَفْجرِ   .)4(»اللَّْيلِ  ِمنَ  قـََرَأهُ  َكَأمنَّ

 فاتتهم اليت وافلهمن يقضوا أنْ  الناس  النيب دعوة وهي ، املطلوب على واضحة والداللة
  . ما بسبب

ٱٱےٱٱٱٱےٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱۀٱٱۀٱٱٱڻٱچ قوله: الرابع الوجه

 أدركه لليل اخلري من شــيء فاته من معناه: "واحلســن عباس وابن اخلطاب بن عمر قال )5( چ
 . )6("لليل أدركه لنهار فاته ومن لنهار،

م ما يقضون كانوا عليهم هللا رضوان الصحابة أنّ : اخلامس الوجه  :النهار أثناء لليل فا
ـــــ ـــــــ َتْأَذنَ  ـ ْهلَاِجَرِة، عنه هللا رضــي ُعَمرَ  َعَلى رجلٌ  اســْ  إّينِ :"لَ فـََقا َلُه، َأِذنَ  مثَُّ  َطِويًال، َحَجَبهُ فَ  ِ

  ".َأْقِضيهِ  َفُكْنت ِحْزِيب، َعنْ  ِمنْتُ  ُكْنتُ 

                                                
، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 1637، والدارقطين برقم 1188، وابن ماجة برقم 466) أخرجه الرتمذي برقم 1(

، وصـــــــحح احلاكم إســـــــناده على شـــــــرط الشـــــــيخني ووافقه الذهيب 1127، واحلاكم يف املســـــــتدرك برقم 4711
)1/443.( 

 .794 ص 1ج ، املغين) 2(
 .1970 برقم ومسلم ،1233 برقم البخاري صحيحيهما، يف الشيخان أخرجه) 3(
 .1315 برقم داود وأبو ،1779 برقم مسلم أخرجه) 4(
  .62 اآلية الفرقان سورة)  5(
 .الغزايل مكتبة توزيع بريوت، العرفان مناهل مؤسسة ، 66 ص 13ج ، لآلية ، القرطيب تفسري) 6(
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ـــــ ــــــ َاَفَكأَ  النـََّهاِر، اْرتَِفاعَ  َفَصالَّهُ  ِه،ِحْزبِ  ِمنْ  َشْيءٌ  فَاتَهُ  َمنْ : "عنه هللا رضي َعِليٌّ  وقَالَ  ـ  َصالَّهُ  منَّ
للَّْيلِ  ِ."  
ـــــ ــ َناَهافَأَتَـ  اْلَفْجِر، َصَالةِ  قـَْبلَ  عنها هللا ضير  َعاِئَشةَ  َِْيت  ُكنَّا: "قَالَ  هللا، رمحه اْلَقاِسمِ  وَعنِ  ـ   يـْ

َلةِ  َهِذهِ  ِيف  ِحْزِيب  َعنْ  ِمنْت: " فـََقاَلتْ  ُتَصلِّي، ِهيَ  فَِإَذا يـَْومٍ  َذاتَ   ".َعهُ َألدَ  َأُكنْ  فـََلمْ  اللَّيـْ
َلَمةَ  أَِبو وقال اهُ  اللَّْيلِ  ِمنَ  ُجْزُؤهُ  فَاتَهُ  َمنْ : "عنه هللا رضــي ســَ ْمُس، تـَُزولَ  َأنْ  قـَْبلَ  فـََقضــَ   الشــَّ

 ..أعلم تعاىل وهللا. األوىل هو القضاء أنّ  على ذلك كل فدلّ . )1("َأْدَركَ  فـََقدْ 

  ] الدخـول فـي صالة التـراويـح بنيَّـة العشاء15[

 ؤالالس:  
 أكمل قد إلماما فوجد والرتاويح، العشــــاء لصــــالة املســــجد إىل إخواين وبعض أ جئت

 ســّلم فإذا العشــاء نيةب معه ندخل بعضــنا فقال فاختلفنا، الرتاويح، لصــالة وأحرم العشــاء صــالة
 مث لوحد شــــاءالع نصــــلي بل معهم ندخل ال ال،: بعضــــنا وقال العشــــاء، نكمل الركعتني من

 هو األمرين أي لنا ينواتب أن فنرجو بعدهم، تراوحينا ونكمل الرتاويح بقية معهم فنصــلي ندركهم
  .خرياً  هللا جزاكم شرعًا؟ الصحيح
 واباجل :  

  حكم على مبين العشــــاء، بنية الرتاويح صــــالة يف العشــــاء يصــــلّ  مل من دخول ، احلمد
 الفريضــــة أداء يريد أي مفرتض العشــــاء يصــــلي أن بنيية الداخل ألنّ  ملتنفل، املفرتض اقتداء
 إذ فلة يصــلي أي متنفل، الرتاويح لناس يصــّلي الذي واإلمام املكتوبة، العشــاء صــالة وهي

  ):2(مشهورين قولني على ملتنفل املفرتض اقتداء حكم يف والفقهاء. فلة الرتاويح صالة
 اقتداء جيوز كما ملتنفل املفرتض اقتداء جواز يرون وهم واحلنابلة للشــافعية :األول القول

                                                
 .4820 ـ 4817 من: ألرقام ،71 ص 2ج شيبة، أيب ابن مصنف) 1(
موع ،316 ص 2ج للماوردي الكبري احلاوي: راجع) 2(   ،90 ص 1ج العمدة، شرح العدة ،269 ص 4ج املهذب شرح ا

  الرائق البحر. 461 ص 1ج الســالك، لتدريب املســالك وتبيني. 292 ص 6ج البخاري، صــحيح شــرح القاري عمدة
ـــرح   اجلليل مواهب. 209 ص 1ج واإلكليل التاج ،122 ص 2ج الربهاين احمليط ،383 ص 1ج ، الدقائق كنز شــ
 .462 ص 2ج خليل خمتصر شرح
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 . وطاووس عطاء: التابعني ومن راهويه بن وإسحاق األوزاعي قال وبه ملفرتض، املتنفل
 إىل ذهبوا وقد املشـــهورة، ةالرواي يف واحلنابلة واملالكية احلنفية من للجمهور :الثاين والقول

  .وشعبة الزهري قال وبه ملتنفل، املفرتض اقتداء منع
 بن معاذ ديثحب النفل مبصلي الفريضة مصلي يقتدي أن وصحة جواز يرى من استدل وقد

 م، فيصلي سلمة ينب يف قومه يت مث  النيب مع العشاء يصلي كان أنه عنه هللا رضي جبل
لنســبة ، هللا رســول مع الفريضــة العشــاء صــّلى ألنه تطوعاً، له تكون الصــالة فهذه  لقومه و
م الفريضة هي   .اآلخرة العشاء معاذ مع يصّلون إمنا أل

  يف املصـــلني مع العشـــاء بنية العشـــاء مريد يصـــلي أن صـــحة وعدم املنع يرى من واســـتدل
م نّ  الرتاويح، صـــــالة  ختتلفوا فال به ليؤمتّ  اإلمام ُجعل إمنا: ( قال  النيب وأن خمتلفة، نيا

 . عليه اختلفوا فقد وإال فعلها، ويف الصالة نية يف به ليؤمت أي ، )1)(عليه
 هو فيصــلي العشــاء، ةبني العشــاء يصــلّ  مل ملن الرتاويح يف الدخول جيوز األول القول فعلى

  .الرتاويح الناس ويصلي عشاءه
  .املصلني مع العشاء يصلّ  مل من يدخل ال: الثاين القول وعلى
 .املعتاد تهاوق خيرج مل ما العشاء ويؤخر معهم يدخل: املالكية من حبيب ابن وقال
ــليها يؤخرها ال: مالك اإلمام وقال  تعاىل وهللا. )2(املســـــجد مبؤخرة أو الناس وســـــط ويصـــ

 ..أعلم

  ] التنّقل للمساجد األخرى حبسب أئمة الرتاويح16[

 ؤالالس:   
 رمضان ليايل من ليلة كل يف يهاجر بل له، القريب حّيه مسجد يف يصلي ال املصلني بعض

  غريه، من أكثر وراءه خلشــــوع ويشــــعر نديٌّ  صــــوته هناك اإلمام أن حبجة املســــاجد بعض إىل

                                                
  ،601 برقم داود وأبو ،948 برقم ومســـــلم ،722 برقم والبخاري ،209 برقم املوطأ يف مالك اإلمام أخرجه) 1(

 .والبخاري ملالك واللفظ ، 361 برقم والرتمذي
 .209ص 1ج واإلكليل، التاج) 2(
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ـــهم  إىل مســــجد من ليلة كل يف يتنقل احلســــن الصــــوت صــــاحب عن يبحث أنه حبجة وبعضـ
 هلذا الرتاويح صــــالة يف املســــاجد بني والتنقل البعيدة املســــاجد إىل اهلجرة حكم فما مســــجد،
 .الغرض؟

 وابالـج :  
 يتحقق وقد لنفســـــه، والنفع اخلري يرجو دام ما )1(التنقل هذا مثل من مانع ال ، احلمد

  :منها شرعية، منافع مجلة احلسن الصوت لطالب
 ..صالته إىل قلبه يطمئن أنه ـ1
  .. اخلاشع النديّ  لصوت املتلو للقرآن التدبر حيقق أن ـ2
  ..وغريه القيام طول من واألحب لألفضل سعياً  فيه أن ـ3
  ..القلب حلضور والتوسل اخلشوع طلب وفيه ـ4

ت من األمور هذه فكل   .القيام وصالة الصالة مطلو
  :بشرطني مرفوع األخرى املساجد إىل التنقل يف واحلرج
  .القريبة املساجد لتعطيل التنقل هذا يؤدي ال أن: أوهلما

 مســاجد إىل املتنقلة هؤالء من كثرياً  أن لوحظ وقد ترائياً، التنقل املرء يتخذ ال أن: نيهما
ء والرتائي، التفاخر من بشـــــيء ذلك عن يتحدثون املشـــــاهري القراء ــــد اءد والر  القلوب يفسـ

  ...أعلم تعاىل وهللا. والطاعات

  ذاراألعرين أصحاب املفط] تراويــح 17[
 ؤالالس:  

 رمضــان، غري ويف رمضــان يف الصــيام من الطبيب حّذرين وقد الســكري، مبرض مصــاب أ
  يف الرتاويح أصـــلي أن أحبّ  ذلك ومع واألمانة، لصـــدق معروف مســـتقيم مســـلم طبيب وهو

  وأ الناس مع الرتاويح أصلي أن يل جيوز هل: سؤال نفسي يف تردد وقد اجلماعة، مع املسجد
ـــوم ال  صــــالة أن مّين  ظناً  الرتاويح، أصــــلي ال أين أحوايل وأكثر اجلواب، أعرف ومل معهم؟ أصـ

                                                
 .10-9 ص ز، بن العزيز عبد للشيخ والرتاويح، الليل صالة أحكام من الصحيح اجلواب: وانظر) 1(
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 اإلجابة أرجو أعلم، وهللا تبعاً، مين ســــقطت فقد أصــــوم ال أ وطاملا لصــــيام مرتبطة الرتاويح
  .بعلمكم ونفع خري لكل هللا وفقك
 وابالـج :  
 ال أنه غريه؛ أو ضاملر  بسبب الصيام عن العاجزون األعذار أصحاب يعلم أن ينبغي: أوالً 

 فيصوم صحيحاً  كان لو يتمّىن  منهم وكثريٌ  العذر، الصيام عن منعهم طاملا الفطر يف عليهم حرج
  .الشرع يف معذورون فهؤالء الناس، مع

ـــــول إنّ : نياً  ر وأّمي، هو يب هللا رسـ  الرحيم، الرب برمحة أّمته من األعذار أهل بشــــــّ
 هللا رضــي هللا عبد بن جابر فعن فعلها، فكأمنا الطاعة أو العبادة من العذر منعه من أنّ  فأخرب

ْلَمِديَنةِ  ِإنَّ : « قال  النيب أنّ  عنه ْرمتُْ  َما َلرَِجاالً  ِ ريًا ســـِ ً  َقَطْعُتمْ  َوالَ  َمســـِ  َمَعُكْم، َكانُوا ِإالَّ  َواِد
َسُهمُ   أنّ  عنه هللا رضي موسى أيب وعن ،)1(» اَألْجرِ  ِيف  َشرُِكوُكمْ  ِإالَّ : « رواية ويف».  اْلَمَرضُ  َحَب
 صــــحيحاً  مقيماً  يعمل كان ما مثل له ُكتب ســــافر أو العبد، مرض إذا:« قال  هللا رســــول

  النيب أن عنه، هللا رضي عمرو بن هللا عبد حديث من صحيح بسند املفرد األدب ويف ،)2(»
 ســـناد أيضـــاً  وفيه. )3()صـــحيح وهو يعمل كان ما مثل له ُكتب إال ميرض أحد من ما: (قال

 ُكتب إال جســده يف هللا ابتاله مســلم من ما: ( مرفوعاً  عنه هللا رضــي مالك بن أنس عن حســن
 عن وغريمها داود أيب وســــنن مالك موطأ ويف. )4()مريضــــاً  كان ما صــــحته يف يعمل كان ما له

َالةٌ  َلهُ  َتُكونُ  اْمِرئٍ  ِمنِ  َما: « قال  النيب أن عنها هللا رضــي عائشــة َها يـَْغِلُبهُ  بَِلْيلٍ  صــَ  نـَْومٌ  َعَليـْ
 أيب عن احلاكم ومستدرك داود أيب سنن ويف).5(»َصَدَقةً  َعَلْيهِ  نـَْوُمهُ  وََكانَ  َصالَتِهِ  َأْجرُ  َلهُ  ُكِتبَ  ِإالَّ 

 َكانَ  ِإَذا: « يقول مرتني وال مرة غري  هللا رســول مسعت: قال عنه هللا رضــي األشــعري موســى
اِحلًا َعَمالً  يـَْعَملُ  اْلَعْبدُ  َغَلهُ  ،صـــَ َفرٌ  َأوْ  ،َمَرضٌ  َعْنهُ  َفشـــَ اِلحِ  َلهُ  ُكِتبَ  ؛ســـَ  َوُهوَ  يـَْعَملُ  َكانَ  َما َكصـــَ

                                                
 .ملسلم واللفظ. 5042 ،5041 برقم جابر عن ومسلم ،2839 برقم أنس، عن البخاري أخرجه) 1(
 . 19694 برقم املسند يف وأمحد ،2996 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 2(
 .176 ص 1ج فيه األلباين وصححه ،500 برقم املفرد األدب يف البخاري أخرجه) 3(
 .صحيح حسن:  األلباين وقال. 501 برقم املفرد األدب يف البخاري) 4(
 .1316 برقم داود وأبو ،255 برقم املوطأ يف مالك) 5(
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  . )1(» ُمِقيمٌ  َصِحيحٌ 
ــــــرياً  األحاديث هذه من أكثرت وقد   وليطمئن ىل،تعا هللا برمحة األعذار ألصــــــــحاب تبشــ
  .واملرض العذر الصوم عن حبسه ولكن يصوم أن حيب الذي املعذور

 لوال يصـــوم أن حيب وهو الصـــيام عن العذر منعه الذي املســـلم: املعىن يكون هذا؛ وعلى
 كبذل أخرب كما مقيم، صحيح وهو سيعمل كان ما مثل الصوم أجر من له ُيكتب فهذا العذر؛
  . احلبيب البشري

  كل أنه الإ شـــــيء كل الصـــــائمني مع يعمل املعذور هذا أنّ  ذلك؛ على يتخّرج والذي
م يغتنم أن وينبغي ويشــــرب،  والعبادات طاعاتال ســــائر من فيكثر الفضــــيل، الشــــهر وليايل أ
 إنْ  العذر أنّ  يعلم نأ وجيب ذلك، من شـــيئاً  يضـــّيع وال ســـبيًال، ذلك إىل اســـتطاع ما والنوافل

 يتلو كما ويتلو الناس، يقوم كما فيقوم الصيام، شهر خري اغتنام من مينعه فال الصيام من منعه
  . كذلك الرتاويح معهم ويصلي الناس، يتصدق كما ويتصدق الناس،

ــــحّ : وعليه ــــلي أن فيصــ ـــــتطاع ولو الناس مع الرتاويح يصــ  الرتاويح نع يتخلف ال أن اسـ
   اعةمج أو البيت يف لوحده فليؤدها مجاعة؛ ِفْعَلها يستطع مل وإن فليفعل،
  . لنا ويغفر مجيعاً  منا هللا يتقبل. بيته أهل مع

 .العاملني رب  واحلمد
  الرتاويح يف القنوت] 18[ 

 السؤال: 
  املســاجد فغالب ها،في القنوت: الرتاويح وصــالة رمضــان قيام عنه ينفك ال مما اليوم أصــبح

  ؟ كيفيته وما نوت؟الق هذا حكم فما ليلة، كل تراويح يكملوا أن بعد الوتر يف وتدعو تقنت
  من القنوت يبدأ ومىت ؟الرتاويح قنوت يف الناس ا يدعو معينة وأدعية حمددة صيغةٌ  هناك وهل
 بكم وحفظ األمة مبك هللا نفع أفيدو األواخر؟ العشـــر يف فقط أم وســـطه من أم الشـــهر أول
  . املّلة

                                                
 .الذهيب ووافقه البخاري شرط على وصححه 1261 برقم املستدرك يف واحلاكم ،3093 برقم داود أبو) 1(



 

 
 

  

 307 

 اجلواب  : 
  :جوانب ةأربع من فيها اإلجابة حيسن الرتاويح صالة يف القنوت ومسألة.. آمني

 :مشروعيته يف: األول اجلانب
 :كثرية وجوه من مشروع رمضان قيام يف فالقنوت

  . )1( ودعاءٌ  تعاىل  وذكر حسن، فعلٌ  القنوت أن: منها
  وســلم عليه هللا صــلى هللا رســول كان« :قال عنه هللا رضــي عازب بن الرباء حديث: ومنها

 أرفع النافلة ففي حرج ال املكتوبة يف كان فإنْ . )2( » فيها قنت إال مكتوبة صــــالة يصــــلي ال
 .للحرج

 تعاىل هللا رضــــوان الصــــحابة عن أُِثر مما رمضــــان وقيام الرتاويح يف القنوت فعل أن: ومنها
 وهم إال الناس أدركت ما « : يقول هللا رمحهما األعرج احلصـــــــني بن داود مسع فقد عليهم،
  .)3( » رمضان يف الكفرة يلعنون

 وكبار الصــــحابة من مجاعة أدرك عليه تعاىل هللا رمحة املدين هرمز بن الرمحن عبد واألعرج
  .)4( ملدينة العمل هو كان فعلهم أنّ  دلّ  مما ملدينة، التابعني

 اخلطاب بنا عمر املؤمنني أمري مع خروجه يف هللا رمحه القاري عبد بن الرمحن عبد وقال
 وكانوا أوله، يقومون الناس فكان «: رمضــــان قيام يف والناس رمضــــان ليايل يف عنه هللا رضــــي
  وال رسلك ويكذبون سبيلك عن يصدون الذين الكفرة قاتل اللهم(: النصف يف الكفرة يلعنون
م يف وألق كلمتهم بني وخالف بوعدك يؤمنون  احلق إله وعذابك رجزك عليهم وألق الرعب قلو

 يستغفر مث خري، من استطاع مبا للمسلمني ويدعو وسلم عليه هللا صلى النيب على يصلي مث ).
ــــالته الكفرة لعنة من فرغ إذا يقول وكان: هللا رمحه قال .للمؤمنني  واســـــتغفاره النيب على وصـ

                                                
  .61 ص 3ج حزم، البن احمللى) 1(
 برقم األوســـــــط املعجم يف والطرباين1687 برقم الدارقطين ،3216 برقم الكربى الســـــــنن يف البيهقي أخرجه) 2(

  .به س ال اإلسناد وهذا. 459 فقرة 55 ص 3ج بسنده احمللى يف حزم وابن ،9450
 .3001 برقم اإلميان شعب ويف ،4809 برقم الكربى السنن يف والبيهقي ،253 برقم فياملوطأ مالك أخرجه) 3(
  .6353 فقرة 172 ص 5ج ، الرب عبد البن االستذكار: انظر) 4(
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ك اللهم(: ومســـألته واملؤمنات للمؤمنني  وحنفد، نســـعى وإليك ونســـجد، نصـــلي ولك نعبد، إ
 ويهوى يكرب مث ).ملحق عاديت ملن عذابك إنّ  اجلّد، عذابك وخناف ربنا، رمحتك ونرجو
  .)1( »ساجداً 

 واملالكية احلنفية من اجلمهور قال وبه العلماء، مجهور عليه الذي هو القنوت ومشــــروعية
 .)2(واحلنابلة والشافعية
 وال به، يُعمل أن أرى وال العمل، عليه ليس «: املدونة يف قال هللا رمحه مالكاً  أن غري

 .)3(»أصالً  الوتر يف وال رمضان، غري يف وال آخره، يف وال أوله يف ال رمضان يف يقنت
 مســنونةً  ســنةً  ليس أنه عندي معناه وهذا: فقال مالك قول الرب عبد ابن احلافظ وّجه وقد
 أهل وروى: قال. شاء ملن ذلك يف لسلف اقتداءً  فعُله مباحٌ  ولكنه القنوت، يف عليها فيواظب

  .)4(خلفه من ويؤمن رمضان من النصف يف اإلمام يقنت: يقول كان أنه عنه املدينة
  :موضعه يف: الثاين اجلانب

 عليه الذي هو هذا وكان الركوع، من الرفع بعد الوتر موضـــــعه رمضـــــان قيام يف والقنوت
 كان وقد: حبيب ابن قال كما عنهم، هللا رضـــي املدينة وأهل والتابعني الصـــحابة من الســـلف

 عنه هللا رضــــي عمر بعهد الوتر صــــالة من رأســــه اإلمام رفع بعد رمضــــان قيام يف الناس يقنت
  القنوت يف ودعائه بكالمه اإلمام جيهر رمضــــان من األخري النصــــف يف األول الزمن يف وبعده

م إال خلفه، من وينصت  . )5(وقف كلما دعائه على يؤمنون أ

                                                
  ،1100 برقم صحيحه يف خزمية ابن أخرجه) 1(
 بعدها، وما 172 ص 5ج ، الرب عبد البن االســتذكار ،93 ص 1ج للموصــلي، املختار، لتعليل االختيار: انظر) 2(

ـــــــــــــــ 825 ص 2ج للخمي، التبصـــــرة ،355 ص 1ج زيد، أيب البن املدونة اختصـــــار  الكبري احلاوي ،826 ـ
  .1101 فقرة 838 ص 1ج ، قدامة البن املغين ،663 ص2ج للماوردي،

  زيد أيب البن املدونة اختصـــــــار: وانظر ووتره، رمضـــــــان قنوت ب ،327 – 326 ص 1ج الكربى املدونة) 3(
 .355 ص 1ج القريواين،

  .6358 ،6357 ،6356: فقرات 174 ص 5ج ، االستذكار) 4(
 .826 – 825 ص 2ج ، للخمي ، التبصرة) 5(
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  .)1(القيام وتر يف القنوت أن إىل احلنفية ذهب ولذلك؛
  .ذلك ترك مث ، الوتر يف القنوت يرى كان ومالك
  .)2(رمضان من النصف يف الوتر يف يقنت: الزعفراين عنه روى فيما الشافعي وقال

 .  الركوع قبل أنه إىل أمحد وذهب
  فارفع ﴾ النَّاسِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ ﴿ قراءة من فرغت إذا..«: يقول أمحد مسعت: حنبل قال

  . )3( » الركوع قبل الدعاء يف يديك
  :زمانه يف: الثالث اجلانب

ـــــلون يقنت فهل ــــهر أول من الرتاويح يف املصــ  من النصـــــــف يف أم الليايل؟ كل ويف الشـــ
 .رمضان؟
 وهو رمضـــان، من اآلخر النصـــف يف القنوت أن األمة علماء من اجلمهور عليه فالذي ♦

 وابن عمر وابن عبك بن وأيب عليّ  عن وُرويَ  وإســحاق، وأمحد والشــافعي رواية يف مالك قول
ب بن وحيىي وعطاء جريج وابن واحلسن والزهري والثوري سريين  الذي وهو عنهم، هللا رضي و
 .عنهم هللا رضي عمر عهد يف والتابعني الصحابة حال عن ُحكي

 يصـــلي كعب بنت يبَّ أُ  عمرُ  أمر «: قال أنه احلســـن عن الطربي رواه مبا اجلمهور واســـتدلّ 
 فدعوا قنتوا ؛ رةعش ست ليلة اآلخر النصف واستقبلوا األول النصف مضى إذا فكان لناس،

  . » الكفرة على
. عمر فيه تقن من أول: قال رمضــان؟ شــهر يف القنوت: لعطاء قلت «: جريج ابن وقال

  .» نعم: قال اآلخر؟ النصف يف: قلت
  النصــــف يف رمضــــان قيام من الوتر يف القنوت أجاز من احتجّ  فبهذا«: الرب عبد ابن قال

ـــــحابة، جّلة من ذكر عمن ألنه منه، اآلخر   يف الزمان ذلك يف ملدينة ظاهرٌ  عملٌ  وهو الصـ

                                                
 .93 ص 1ج ، املختار لتعليل االختيار) 1(
  .6369 ،6357 فقرة.176 ،174 ص 5ج ، االستذكار يف القولني راجع) 2(
  .1101 فقرة ،838 ص 1ج ، قدامة البن املغين) 3(



 

 
 

  

 310 

 . )1(»إنكاره منهم أحدٍ  عن تِ  مل رمضان،

م احلنفية كالم من ويظهر ♦  آخره، إىل لشــهرا أول من كله، رمضــان يف القنوت يرون أ

 .هللا رمحهم زاعياألو  به قال الذي وهو. األواخر لعشر وال اآلخر لنصف يقّيدوه ومل

 .)2(رمضان من األول النصف يف القنوت أن إىل هللا رمحه ثور أبو ذهب وقد ♦

 وأئمة والتابعني صحابةال من األمة مجاهري عليه كان ما على األمر إقامة اليوم حيسن والذي
 ليلة من الرتاويح يف وتالقن ابتداء وهو عنهم، تعاىل هللا رضي واخللف السلف من والدين العلم
 صاحل سلف لكلٍّ ف مينع، فال األول لنصف اكتفى أو الشهر أول من ابتدأه ومن عشرة، ست
  .حرجاً  فيه علينا لجيع ومل يّسراً  الدين لنا جعل الذي  واحلمد عنهم، هللا رضي أخيار

 :وصيغته كيفيته يف: الرابع اجلانب
 .فيه األيدي فعر  الدعاء يف واألصل اجلملة، يف الدعاء به يصح مبا يصح دعاء فالقنوت
 الرتاويح، يف القنوت يكون كيف حنبل منه مسعه فيما هللا رمحه أمحد اإلمام وصــف وقد ♦
 الركوع قبل الدعاء يف يديك فارفع ﴾النَّاسِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ ﴿ قراءة من فرغت إذا..« له فقال

د بن للفضـــل هللا رمحه وصـــف وكما. )3( »  من فرغت إذا: قال أصـــنع؟ كيف«: ســـأله حني ز
 أدعو مب: قلت. القيام وأطل ،الصالة يف وحنن بنا وأدع ،تركع أن قبل يديك فارفع ؛القرآن آخر

د ابن قال. شئت مبا: قال ؟  .)4(» يديه ويرفع قائماً  يدعو خلفي وهو أمرين مبا ففعلت: ز
 املأموم املقتدي وأن جيهر ال اإلمام أن يوســــف أبو يرى رمضــــان يف القنوت كيفية ويف ♦
 بينما. اإلخفاء الدعاء يف األفضــــــل وألن دعاء ألنه اإلمام، بقنوت يكتفي وال يقنت، كذلك

                                                
  .6374 ،6373 فقرة 176 ص 5ج االستذكار، يف راجعها) 1(
  .177 ص 5ج ، االستذكار ،93 ص 1ج ، املختار لتعليل االختيار: يف راجعها) 2(
 .1101 فقرة ،838 ص 1ج ، قدامة البن املغين) 3(
 .1101 الفقرة. 838 ص 1ج ، قدامة البن املغين) 4(
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 .)1(املأموم ويؤمِّن لقنوت جيهر اإلمام أن إىل احلسن بن حممد يذهب
  اإلمام أن األول الزمن يف وبعده عنه هللا رضــــــي عمر بعهد القنوت كيفية يف ورد والذي

ــــــت القنوت يف بدعائه جيهر  ابن قال كما وقف، كلما دعائه على يؤمنون خْلَفه، َمنْ  ةينصــ
 .)2(حبيب
 ومبا املضــــار، ودفع املنافع جبلب وللمســــلمني للمصــــلني دعاء فكل القنوت صــــيغة أّما ♦
 .الدين اءوأعد واملنافقني الكفرة من األعداء على والدعاء واألمة، املّلة حيفظ

  واألعداء، الكفار نلع والتابعني الصحابة عهد على الرتاويح يف القنوت دعاء من كان وقد

  .رمضان يف الكفرة يلعنون وهم إال الناس أدركت ما :هللا رمحه األعرج قال كما
 من اآلخر النصـــف يف ذلك يكون إمنا :رمضـــان يف القنوت يف مالك عن وهب ابن وروى

 النصف مير أن بعد إال ذلك نيكو  وال. َخْلَفهُ  من ويـَُؤمِّنُ  الكفرة يلعن الكفرة، لعن وهو الشهر
  .اآلخر النصف ويستقبل رمضان من

 .)3(هللا رمحه مالك قال كما عليهم الدعاء استحق من على الدعاء القنوت دعاء ومن
 الرمحن عبد ذكره ما عنه هللا رضـــي عمر عهد يف الرتاويح قنوت يف األئمة دعاء من وكان

  رضي عمر أنّ : اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عهد يف املسلمني مال بيت خازن القاري عبد بن
 متفرقونٌ  أوزاعٌ  املســـجد وأهل ملســـجد، فطاف معه، وهو فخرج رمضـــان يف ليلة خرج عنه هللا

 لو أظن إين وهللا «: عمر فقال الرهط، بصـــالته فيصـــلي الرجل ويصـــلي لنفســـه، الرجل يصـــلي
 رضـــــي كعب  بن أيب وأمر ذلك، على عمر عزم مث .» أمثل لكان واحد؛ قارئ على هؤالء مجعنا

: عمر فقال قارئهم، بصــالة يصــلون والناس عليهم عمر فخرج رمضــان، يف هلم يقوم أن عنه هللا
ــــــل عنها تنامون واليت هي، البدعة نعم «  فكان - الليل آخر يريد - » تقومون اليت من أفضـــــ

 عن يصــــدون الذين الكفرة قاتل اللهم( : النصــــف يف الكفرة يلعنون وكانوا أوله، يقومون الناس

                                                
 .93 ص 1ج املختار، لتعليل االختيار) 1(
دات النوادر ،826 – 825ص 2ج للخمي، التبصرة) 2(  .192 ص 1ج والز
 .  224 رقم حديث بعدها، وما 165 ص 5ج االستذكار،) 3(
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ـــلك ويكذبون ســــــبيلك م يف وألق كلمتهم  بني وخالف بوعدك يؤمنون وال رســـ  وألق الرعب قلو
 للمســـلمني ويدعو وســـلم عليه هللا صـــلى النيب على يصـــلي مث ) احلق إله وعذابك رجزك عليهم

 وصــالته الكفرة لعنة من فرغ إذا يقول وكان «: قال .للمؤمنني يســتغفر مث خري، من اســتطاع مبا
ك اللهم(: ومسألته واملؤمنات للمؤمنني واستغفاره وسلم عليه هللا صلى النيب على  ولك نعبد، إ

 ملن عذابك إن اجلّد، عذابك وخناف ربنا، رمحتك ونرجو وحنفد، نســعى وإليك ونســجد، نصــلي
  .)1( » ساجداً  ويهوي يكرب مث )ملحق عاديت
حة التخيري على كله  هذاو   .بغريه دعا شاء منو  به دعا شاء فمن شيء، منه يلزم ال واإل

 اإلطالة يف املبالغة نم الرتاويح أئمة فعل من زماننا يف ونشاهده عصر يف نراه الذي ولكن
 وتصـــنع التســـجيع يف بالغةامل ومن اخلتم، ليلة يفمن املبالغة الزائدة و  ليلة كل القنوت دعاء يف

 اإلطالة هذه أنّ  والغالب ،ينبغي ال مما فهذا ذلك وغري واملرتادفة املسجعة األلفاظ على األدعية
ا ومتطيطها وتطويلها األدعية تصـــــنيع يف واملبالغة   على وتثقل املصـــــلني ىعل املشـــــقة ُتدخل أ
ـــهم على الكســـــل أدخل ورمبا ، اجلماعة   يف الرتاويح اعةمج عن التخّلف إىل يدعوهم مبا بعضــ

 كان وما ، ســــاطهاأو  األمور وخري. املشــــقة من عليها يرتتب وما اإلطالة هذه خوف املســــاجد
 .الصاحلني توىلي وهللا ،وأحبّ  أحرى وفعاهلم حباهلم واالقتداء أْوَىل  األمة سلف عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . صحيح إسناده): 155 ص 2ج(األلباين وقال ،1100 برقم صحيحه، يف خزمية ابن أخرجه) 1(
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 ـكافاالعتـــ] حكـــم 1[ 
 ؤالالس:   
 جزاكم يدوأف ال؟ أم يعتكف أن الصـــائم على واجب هو هل أصـــًال، االعتكاف حكم ما

  .اجلزاء خري عنا هللا
 الـجواب :  

 إقبالٌ ) اعتكف( لتاءو ومواظبًة، مالزمةً  اخلري على اإلقبال من اللغة أصـــل يف االعتكاف
 مجيل تعبدي إمياين معىن إىل الشــرع فنقله الشــّر، على إقبالٌ ) انعكف( لنون بينما اخلري، على
 . وجل عز  وطاعةً  قربةً  فيه واللبث املسجد لزوم يعين أنه هو

ـــورة معروفاً  وكان  الكرمي القرآن نزول وقبل  النيب بعثة قبل من التدين صـــــور من كصــ
  للعاكفني احلرام بيته بتهيئة السالم عليهما وإمساعيل إبراهيم تعاىل هللا أمر وقد اإلسالم، وشرائع

ـــــلني الطائفني مع ــــأنه جل فقال واملصــــ ٱٱÂٱٱÁٱٱÀٱٱ¿ٱٱ¾ٱٱٱ½ٱٱٱ¼ٱٱىچشـــــ

ÃٱٱÄٱٱٱٱÅــــــي اخلطاب بن عمر نذر خرب الصـــــــحيح ويف  )1( چ  عنه هللا رضـ
 أن والســالم الصــالة عليه فأمره ذلك، حكم عن  هللا رســول وســؤاله اجلاهلية، يف االعتكاف

َألَ   ُعَمرَ  َأنَّ  عنهما هللا رضـــي عمر ابن عن ومســـلم البخاري صـــحيحي ففي بنذره، يفي   ســـَ
َلةً  َأْعَتِكفَ  َأنْ  اْجلَاِهِليَّةِ  ِيف  َنَذْرتُ  ُكْنتُ : "  قَالَ   النَِّيبَّ  ِجدِ  ِيف  لَيـْ : (  النيب فَقالَ " اْحلََرامِ  اْلَمســْ

  .)2()بَِنْذِركَ  فََأْوفِ 
  .العظيمة لصوما ملقاصد تكميالً  رمضان كل يف الصيام سنن من سنة  النيب والتزمه
  .)3(اجلليلة ونوافله اخلري أعمال من وأنه االعتكاف مشروعية على العلماء فأمجع
 ــــــان، من األواخر العشـــــــر يف مؤكدة وســـــــنة لنذر، واجب هو: احلنفية فقال  رمضـ

                                                
 .125 البقرة سورة) 1(  
 4382 برقم صحيحه يف ومسلم ،2042 وبرقم ،2032 برقم البخاري صحيح) 2(
 وأنه مشروع االعتكاف أن على واتفقوا: " وقال 219 ص 1ج هبرية، البن الصحاح معاين عن اإلفصاح: راجع) 3(

تهد بداية يف رشد وابن ،130 رقم مسألة 16 ص املنذر، البن اإلمجاع: وانظر قربة، : " وقال 201 ص 2ج ا
  ".  .ذلك يف خالف وال لنذر واجب لشرع إليه مندوب واالعتكاف
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  .)1(األزمنة من رمضان غري يف ومستحب
: خلرب شرحه يف يقول حيث املالكية من بطال بن احلسن أبو سنيته كيد على وافقهم وقد

  االعتكاف أن على يدل فهذا: " هللا رمحه قال»   رمضان كل ىف يعتكف  هللا رسول كان« 
  .)2("بنبيهم ذلك ىف االقتداء للمؤمنني فينبغى  النىب عليه واظب مما ألنه املؤكدة؛ السنن من

 ســيما ال والنســاء للرجال فيها مرّغب وقربةٌ  ، اخلري نوافل من فلة هو: املالكية وقال 
  .)3(رمضان من األواخر العشر يف

 من األواخر العشــر يف اســتحبابه ويتأكد األصــل، يف مســتحب هو: " الشــافعية وقال 
  ).4(" رمضان
 5(" استحبابه يف خالفاً  نعلم ال.. سنة هو: " احلنابلة وقال(.  
  .والسنة لكتاب مجيعاً  استدلوا وقد
ٱٱٱٱÄٱٱÃٱٱÂٱٱÁٱٱÀٱٱ¿ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱ½ٱٱٱ¼ٱٱىٱٱچ قوله الكتاب فمن

Åٱٱٱٱٱ ــعــــــاىل وقــولــــــه ،)6(چٱ ٱٱکٱٱکٱٱکٱٱڑٱٱٱڑژٱٱژٱٱڈٱٱڈٱٱڎٱٱڎٱچ ت
  )7(.چٱٱٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱگٱٱگک

  :اآليتني؛ من وسنيته مشروعيته على الداللة ووجه
ـــــ  له تعظيم هذا ويف املعتكفني، هلؤالء احلرام البيت بتهيئة أمر األوىل اآلية يف تعاىل هللا أنّ   أـ

                                                
 .129 ص 2ج عابدين، ابن حاشية) 1(
  وعمدة ،285 ص 4ج حجر البن الباري فتح: وراجع ،211 ص 7ج البخاري، لصـــــحيح بطال ابن شـــــرح) 2(

  .140 ص 11ج للعيين القاري
  . 134 ص جزي البن الفقهية القوانني ،725 ص 1ج الصغري الشرح) 3(
موع بشرح للشريازي املهذب) 4(   307 ص 8ج مسلم لصحيح النووي وشرح.  469 ـ 468 ص 6ج ، للنووي ا

. 
 ومشس الدين ملوفق الكبري الشـــرح ومعه املغين: وانظر ،348 ص 2ج للبهويت، اإلقناع، منت عن القناع كشـــاف) 5(

  .  358 ص 3ج للمرداوي واإلنصاف ،122 ص 3ج قدامة ابين الدين
 .125 البقرة) 3(   
  187 البقرة) 4(   
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  .تعاىل هللا حيبها عظيمة وقربة طاعة اعتباره من فيه ما وفيه ألهله، وتكرمي
ـــــ ب  ى مث ، عظمته لىع فدلّ  بيوته، إىل االعتكاف أضاف األخرى اآلية يف تعاىل وأنّه ــــــــ

 أنه وعلى املباح، ألجله ّرمحيُ  حىت رعايةً  أعظم به التلبس أنّ  على فدلّ  ألجله، املباح الوطأ عن
 املباح، من أرفع فكان ،مثله مباح هو ما ألجله ُحّرم ملا جائز مباح جمرد كان فلو املباح فوق
  .   االستحباب ذلك وأقلّ 

 خرب ويف حياته يف االعتكاف على والســالم الصــالة عليه مواظبته فهو: الســنة؛ دليل وأما
ولُ  َكانَ : «قالت عنها هللا رضـــي عائشـــة رَ  يـَْعَتِكفُ   هللاِ  َرســـُ انَ  ِمنْ  اَألَواِخرَ  اْلَعشـــْ  َحىتَّ  رََمضـــَ
َُّ  تـََوفَّاهُ    .)1( )بـَْعِده ِمنْ  َأْزَواُجهُ  اْعَتَكفَ  مثَُّ  ا

  :حالتني يف وذلك جيب، قد أنه غري األصل، يف االعتكاف حكم هذا
 عليه جيب نذراً  نفســـــه على أجب قد فيكون االعتكاف، شـــــخص نذر إذا :األوىل احلالة

  .التفاق به الوفاء
  فعليه قطعه فإن ويلزمه، عليه فيجب فيه، ودخل مدة االعتكاف نوى إذا: الثانية واحلالة
ــــــاؤه، ــــــتدلني تعاىل، هللا رمحهم املالكية إليه ذهب ما وهذا قضــ   النيب قضــــــــاء حبديث مســ
  .)2( وغريه املوطأ يف العتكافه،
َِّ  َرُسولُ  َكانَ : «قَاَلتْ  عنها هللا رضى َعاِئَشةَ  َعنْ  الرمحن عبد بنت َعْمَرةَ  فـََعنْ   َأرَادَ  ِإَذا  ا

لَّى يـَْعَتِكفَ  َأنْ  ِربَ  ِخبَِبائِهِ  َأَمرَ  َوِإنَّهُ  ُمْعَتَكَفهُ  َدَخلَ  مثَُّ  اْلَفْجرَ  صــــَ رِ  ِىف  اِالْعِتَكافَ  َأرَادَ  َفضــــُ  اْلَعشــــْ
انَ  ِمنْ  اَألَواِخرِ  ِربَ  ِخبَِباِئَها زَيـَْنبُ  فََأَمَرتْ  َرَمضــَ ِربَ  ِخبَِبائِهِ   النَِّىبِّ  َأْزَواجِ  ِمنْ  َغْريَُها َوَأَمرَ  َفضــُ  َفضــُ

لَّى فـََلمَّا ولُ  صــــَ َِّ  َرســــُ  فـَُقوِّضَ  ِخبَِبائِهِ  فََأَمرَ ».  تُِرْدنَ  آْلِربَّ «  فـََقالَ  اَألْخِبَيةُ  فَِإَذا َنَظرَ  اْلَفْجرَ   ا
  ).3(»َشوَّالٍ  ِمنْ  اَألوَّلِ  اْلَعْشرِ  ِىف  اْعَتَكفَ  َحىتَّ  رََمَضانَ  َشْهرِ  ِىف  اِالْعِتَكافَ  َوتـََركَ 

 مع يلزم االعتكاف أنّ : الفقه من احلديث هذا ويف: « هللا رمحه الرب عبد ابن احلافظ قال

                                                
     .2841 برقم صحيحه يف ومسلم ،2026 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 1(
  .260 - 259 ص 1ج اجلد، رشد البن املمهدات، املقدمات ،305 ص 10ج االستذكار،: راجع) 2(
 برقم ومسلم  ،2033 برقم والبخاري ،299 ص 10ج االستذكار مع انظره ،661 برقم املوطأ يف مالك أخرجه) 3(

2842. 
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  .)1( اهـ» قضاؤه لزمه قطعه مث اإلنسان دخل فإذا فيه، لدخول النية
 عليه ُخياف ملن فيه الدخول هي واحدة حالة يف وذلك مكروهاً، االعتكاف يكون وقد

 يف هللا رمحه قال وقد. )2(هللا رمحه مالك اإلمام عن مرويٌ  وهو وشـــرطه، حبقه الوفاء عن العجز
  من وعثمان وعمر بكر أ ن اســـــتدل وقد». يعتكف أن يقوى ال للذي أرى ال: « املدونة

م يبلغه مل عنهم هللا رضــي الصــحابة   غريه، وال املســيب ابن ال التابعني من أحداً  وال اعتكفوا، أ
 تركوه؟ تُراهم ملَِ : ســـــئل فلما. الرمحن عبد ابن بكر أبو إال به يُقتَدى ممن أدركه ممن أحداً  وال
ارهُ  ليلهُ  ألنّ  عليهم، االعتكاف لشــدة أراه: قال  ب من االعتكاف هللا رمحه وجعل ســواء، و

  .)3(عنه وينهى النيب يفعله كان الذي الوصال
  :ثالثة شرعية أحكام تعرتيه فاالعتكاف: هذا وعلى

  .املالكية ندع بنية فيه املعتكف دخول حالة ويف تفاق، النذر حالة يف الوجوب ـ1
  .األصل احلكم وهو واالستحباب، الندب ـ2
ـــــ3 ـــ  تعاىل وهللا. وشرطه هحبق يويف ال أن عليه وُخيَشى االعتكاف على يقوى ال ملن الكراهة ـ

 .أعلم

  ] اعتكاف القائم على اليتيم والصغري2[
 ؤالالس:  

 حىت عليهم أقوم فأ ىل،تعا هللا رمحها أمهم توفيت وقد صـغار، والثالثة وابن لبنتني أب أ
ماً  أعتكف أن يف الكبرية رغبيت رغم االعتكاف عن يشــغلوين  أنْ  حرجٌ  عليّ  فهل ،رمضــان يف أ

  .أعتكف؟ ال

 وابالـج :  
  وأنه والندب، االستحباب هو األصل االعتكاف حكم أنّ  السابق السؤال جواب يف ذكر

  قال ذلك، على اإلمجاع وغريه املنذر ابن نقل وقد نذره، إذا إال االعتكاف أحد على جيب ال

                                                
 . 305 ص 10ج االستذكار) 1(
تهد بداية راجع) 2(  .201 ص 2ج رشد البن ا
 .342 ص 1ج ملالك، الكربى املدونة: انظر) 3(
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 أن إال فرضاً  الناس على جيب ال سنة االعتكاف أن على وأمجعوا: "اإلمجاع كتاب يف املنذر ابن
 الدين ومشس قدامة بن الدين موفق نقله ما وهو ).1( " عليه فيجب نذراً  نفسه على املرء يوجبه

 جيب ال أنه على اإلمجاع نقلوا كلهم وغريهم، احلفيد رشـــد وابن والنووي هبرية وابن قدامة بن
  .  )2(لنذر إال

 وُيســـــــــتحب، هل يُندب فقط وإمنا عليه، جيب ال االعتكاف ينذر مل من أن ذلك ومعىن
 ولذلك فعله، جيب مما ال تركه، من أوىل فعله ولكن وتركه فعله جيوز مما املستحب أو واملندوب

  .املستحب أو املندوب رك مث ال
 واجب مورهم وانشغالك الصغار، أوالدك على قيامك فإنّ  حالك، عن ذكرتَ  فيما وأنت

 واجباً  ركتت قد تكون اعتكفت فإنْ  مســتحب، مندوب غريه أو رمضــان يف واعتكافك عليك،
ـــرع مندوب، أجل من ت أجل من الواجبات ترك جيّوز ال والشــ  ضـــــياع إىل ؤديي ألنه املندو

  .الفقهاء يقول اكم ـ مثله لواجب إال يرتك ال فالواجب وأدىن، منه أقلّ  هو مبا الواجب
  مورهم، والقيام الصــــغار أوالدك رعاية أجل من تعتكف ال أن عليك، حرج فال: وعليه 

 من إيل أحب حاجة يف أخ مع أمشــي ألن: " عنهما هللا رضــي عباس ابن قول حالك مثل ويف
 ألنك بذلك، وأحقّ  أوىل ِوشــأنك ).3"( شــهراً ) املدينة مســجد( يعين املســجد هذا يف أعتكف أن

  . صغار أيتام ضعفاء حاجة يف ساع
 من حقّ  يف مكروهاً  يكون قد االعتكاف أنّ  إىل تعاىل هللا رمحه رمالك اإلمام ذهب قد بل

  أوالدك مر قلبك انشــــغال مع أنك شــــكّ  وال حبقه، الوفاء على يقدر ال ومن عليه يقوى ال
 حقك يف كان فرمبا االعتكاف، حبق الوفاء على تقدر لن عنهم، أمهم ماتت الذين الصــــــغار

                                                
 .130 رقم املسألة 16 ص املنذر البن اإلمجاع كتاب) 1(
  ،122 ص 3ج املغين مع قدامة، بن الدين لشــــمس الكبري الشــــرح ،122 ص 3ج قدامة، البن املغين: راجع) 2(

موع ،219 ص1ج هبرية البن الصـــحاح معاين عن اإلفصـــاح تهد بداية ،469 ص 6ج املهذب شـــرح وا  ا
  . 201 ص 2ج

  .13468 برقم 84 ص 11ج الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه حديث من) 3(



 

 
 

  

 319 

  ).1( "يعتكف أن يقوى ال للذي أرى وال: " املدونة يف قال وقد ـ مالك قول على ـ مكروهاً 
ـــــؤون، مكفي لغري االعتكاف ُيكره: "  أنه على املالكية نصّ  ولذلك  على يرتتب ملا الشـ

 الغذاء لطلب املســجد من للخروج املعتكف جلوء من فيه وملا الواجبة، احلقوق ضــياع من ذلك
 .قالوه فيما داخلة حالتك أن شكّ  وال. )2("ذلك وحنو

 من الصـــحابة أئمة أن )3(نة املدو  يف ذكر هللا رمحه مالكاً  أنّ  أكثر؛ األمر عليك خيفف ومما
ـــوان الراشـــــدين اخللفاء م يبلغه مل وعثمان وعمر بكر أ عليهم هللا رضــ  أئمة وأن اعتكفوا، أ
م يبلغه مل التابعني  احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أ إال به، يُقتدى ممن أحداً  وال اعتكفوا أ
  . وشرطه حبقه يوفوا أالّ  خوفهم أو النشغاهلم عليهم االعتكاف لشّدة وذلك تعاىل، هللا رمحهم

 الصغار، أوالدك عايةر  من به تقوم ما على خرياً  جيزيك أن تعاىل نسأله بل عليك، حرج فال
 .   واحلمد بربهم، ونفعك وأصلحهم لك هللا حفظهم

 

  ] االعتــكاف عـــن امليّـت3[
  

 ؤالالس:   

 أن يل وزجي فهل مات، حىت يعتكف مل مث احلي، يف مســــــجد يف يعكتف أن نذر والدي
  .بنذره؟ له ألويف عنه نيابة أعتكف

 واباجل :  
  :أقوال أربعة على امليت عن لنذر الواجب االعتكاف قضاء يف العلماء اختلف
 إليه ذهب ما وهذا وليه، هو عنه يقضــي والذي امليت، عن القضــاء جيوز أنه: األول القول

 بن وإسحاق حي، بن واحلسن ثور، وأيب سعد، بن والليث الشافعي، اإلمام عن ورواية احلنابلة،
  .)4( عليهم تعاىل هللا رضوان وعائشة عباس ابن وقول واحلكم، طاووس قول وهو راهويه،

                                                
  . 342 ص 1ج ملالك، الكربى املدونة) 1(
  .192 ص 2ج املسالك، أقرب إىل السالك لتدريب املسالك تبيني) 2(
  .املوضع نفس املدونة) 3(
 اإلنصـــــاف ،336 – 335 ص 2ج القناع، كشـــــاف ،94 – 93 ص 3ج الكبري، الشـــــرح مع املغين: راجع) 4(
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 اجلمهور قول وهو عنه، أجنيب وال وليه ال غريه، عنه يعتكف أن يصــحّ  ال أنه: الثاين القول
ـــهور يف والشـــــافعية واملالكية، احلنفية، من  عن حمكي وقول الشـــــافعي، ونصـــــوص املذهب مشــ

 عنه اإلطعام بأوج من ومنهم ، بذلك أوصـــى لو عنه إلطعام أمر من منهم وهؤالء احلنابلة،
  .)1(بذلك يوصِ  مل وإنْ 

ــــــه عنه القضـــــــاء وليه على جيب أنه: الثالث القول ــــــتئجار أو بنفسـ  قول وهو غريه، سـ
 عنه قضــــاه اعتكاف نذر وعليه مات ومن: "  احمللى يف هللا رمحه حزم ابن قال وقد الظاهرية،

  ).  2("ذلك من بد ال عنه يقضيه من ماله رأس من استؤجر أو وليه،
 جيْد؛ مل فإن اإلطعام، َىل واَألوْ  جائز، وكالمها والقضــــاء، اإلطعام بني الرتتيب: الرابع القول

  .تعاىل هللا رمحهما واألوزاعي الثوري سفيان قول وهذا. عنه اعتكف
  ".عنه يعتكف أن من إيلّ  أحبّ  عنه اإلطعام: " هللا رمحه الثوري قال

  .)3("يطعم ما جيد مل إذا وليه عنه يعتكف: " هللا رمحه األوزاعي وقال
ا،و  أدلتهم لظهور ذلك، وجواز امليت عن القضـــــاء بصـــــحة القول هو والراجح   ومن قو

  :ذلك على الظاهرة األدلة
  هللا رسول سأل عنه هللا رضي عبادة بن سعد أنّ  عنهما هللا رضي عباس ابن حديث ـــــ1

 نذر كل يف عام وهو. )4() عنها أقضــــه: (  فقال تقضــــه؟ مل نذر وعليها ماتت أمي إنّ : " 
  .طاعة

 وعليها ماتت أمي! هللا رسول : " فقال  النيب إىل جاء رجالً  أنّ  الصحيحني حديث ـــــ2

                                                
موع ،340 ـ 339 ص 3ج للمرداوي، ر احمللى ،394 ص 6ج للنووي، املهذب شرح ا  3ج حزم، البن آل

 .94 - 93 ص 3ج شيبة أيب البن املصنف ،433 ص
موع ،338 ص 1ج الكىب املدونة ،118 ص 2ج الصـــــنائع بدائع: راجع) 1(   ،394 ص 6ج املهذب شـــــرح ا

  .339 ص 3ج للمرداوي اإلنصاف
ر احمللى) 2(  .635 رقم الفقرة 432 ص 3ج حزم، البن آل
  .433 ص 3ج احمللى يف قوهلما راجع) 3(
  .1638 برقم صحيحه يف ومسلم 2461 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 4(
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)  عنها؟ قاضـــيه أكنت دين أمك على كان لو: (   النيب فقال عنها؟ أفأقضـــيه شـــهر صـــوم
  .) 1()يقضى أن أحق هللا فدين: (  فقال. نعم: قال

 ماتت حىت حتج أن نذرت أمي إن: فقالت  إليه جاءت امرأة أن البخاري وحديث
:   قالت) قاضــيه؟ ألســت دينٌ  أمك على كان لو أرأيت عنها، حجي: ( فقال عنها؟ أفأحج

  .)2()لوفاء أحق فا هللا، فاقضوا: (  فقال. نعم
  :وجهني من امليت عن القضاء جواز على والداللة

(   الثاين اخلرب يف قولهو )  لقضـــاء أحق هللا فدين: ( األول اخلرب يف  قوله: األول الوجه
  سائر يف عام هللا ودين َضى،تُق الواجبة العبادات من هللا حقوق أنّ  على دليل) لوفاء أحق فا

  .واالعتكاف والصوم احلج
 احلج وقضاء ـ األول ثاحلدي يف كما ـ امليت عن الصوم قضاء بني فرق ال أنه: الثاين الوجه

ـــــ عنه ـــــ ـــــ الثاين احلديث يف كما ـ ـــــ ا االعتكاف، قضاء وبني ـ   فلزم العينية، لعباداتا من مجيعاً  أل
  .امليت عن قضائه يف واحلج الصوم على االعتكاف قياس

ـــــ3 ـــــــ  عنه صــام صــيام وعليه مات من: (  قال  النيب أن عنها هللا رضــي عائشــة حديث ـ
  . )3()وليه

 قضــــــاء عليه فيقاس الواجب، الصــــــيام امليت عن الويلّ  قضــــــاء صــــــحة يف صــــــريح وهذا
ما عنه الواجب االعتكاف   اإلمام قاله ما االعتكاف إحلاق صـــــــحة ويؤكد. عينية عبادة لكو

  .  )4(" النذر يف هذا: " هللا رمحه أمحد
ـــــ4 ـــــــ َبَة؛ ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  هللاِ  ُعبَـْيدِ  عن روي ما ــ َرةَ  تـَْعَتِكفَ  َأنْ  َنَذَرتْ  أُمَّهُ  َأنَّ  ُعتـْ مٍ  َعشـــْ َّ  ، َأ
  .)5(" ُأمِّك َعنْ  اْعَتِكفْ : " عنهما هللا رضي َعبَّاسٍ  اْبنُ  فـََقالَ  ، تـَْعَتِكفْ  َوملَْ  َفَماَتتْ 
ا عنها هللا رضي عائشة املؤمنني أم عن روي ما ـ5   .)6(مات ما بعد أخيها عن اعتكفت أ

                                                
  . 2750 برقم ومسلم ،1953 برقم صحيحه يف البخاري) 1(
  .7315و ،6699 وبرقم ،1852 برقم البخاري أخرجه) 2(
  .2402 برقم داود وأبو ،2748 برقم ومسلم ،1952 برقم البخاري أخرجه) 3(
 . 289 ص 2ج داود، أيب سنن) 4(
 .9787 برقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه) 5(
 التقريب راجع حبان ابن وثقه وقد مصـــعب بن عامر وفيه. 9788 برقم ،94 ص 3ج شـــيبة أيب البن املصـــنف) 6(

  .389 ص 1ج
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 يصلي وال أحد عن أحد يصوم ال: " عنهم هللا رضي عمر وابن عباس ابن عن روي ما أما
  صوم وعليه مات ومن: (  النيب     قول من الصحيح للصريح خمالف فهو )1("أحد عن أحد
 االعتكاف قضـــاء صـــحة به أفىت وما مذهبه أن عنه روي قد عباس ابن وألن). وليه عنه صـــام
كم عن تصــــــوموا ال: ( )2(الكربى البيهقي ســــــنن يف عائشــــــة حديث وكذلك. امليت عن  مو

ا عنها روي ملا خمالف وألنه. )3(أبداً  مبثله حيتج ال جداً  ضعيف ألنه) عنهم وأطعموا   اعتكفت أ
  .أعلم تعاىل وهللا.  مات ما بعد أخيها عن

  

  ] اعتكاف العاملني واملوظفني4[
 ؤالالس:   

 

  االعتكاف من أمتكن حىت إجازيت آخذ أن كثرياً  وحاولت الشــركات، إحدى يف موظف أ
 هللا جزاكم دلوين االعتكاف، يف بشــــدة وأرغب ذلك، عن عجزت ولكين األواخر، العشــــر يف

  .رمضان؟ يف االعتكاف على ا أمتكن شرعية طريقة على خرياً 
 وابالـج :  

 من املســــجد الفقهاء أكثر جعل وقد املســــجد، يف االعتكاف يكون أن الواجب األصــــل
ــــروط ــــحة شـــــــ ــــــــجد يف خالف على االعتكاف صـــــــ ــــــح الذي املســـ  لقوله وذلك فيه، يصـــــ
  .املساجد يف يكون االعتكاف أن على فنصّ )4( چڑژٱٱژٱڎڎڈچ

ــــلح ال ولذلك  يكون ألنه عموماً، عمله مكان يف أو املكتب يف املوظف يعتكف أن يصــ
  :مرين خمالفاً 

  .عتكافها يصح فال شرطه حيقق فلم ، املسجد يف اعتكف قد يكون لن أنه :أوهلما
نيهما  العمل، وصــــاحب العمل مصــــلحة لغري الرمسي دوامه وقت يف عمله ســــيرتك أنه: و

                                                
 عن ،2930 برقم للنســائي الكربى والســنن عنهما، هللا رضــي عمر ابن عن ،669 برقم املوطأ، يف مالك أخرجه) 1(

  .عنهما هللا رضي عباس ابن
 .8021 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 2(
  .194 ص 4ج الباري فتح راجع) 3(
 . 187اآلية البقرة سورة) 4(
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ـــــــاحب حقّ  هو فيه العمل وأداء الوقت وهذا   وحقوق اآلدميني، حقوق من وهو العمل، صـ
 فيأمث املســـاحمة، على هللا وحقوق املشـــاحة، على حقوقهم ألنّ  هللا، حقوق على مقّدمة اآلدميني

 .الثواب عن العتكاف يبحث وهو بذلك
  مىت أنه: العتكافل التفرغ عن يعجزون الذين واملوظفني العاملني اإلخوة به ننصــح والذي

 ملدة يعقدها، بنية فيه يرغب الذي املسجد يف االعتكاف يف يدخل أن له جاز عمله من عاد ما
 طلوع إىل عصــرال صــالة من أو العشــر، ليايل من ليلة كل وظروفه عمله ظروف حســب يقدرها
ــاعة يعتكفون اكانو  عليهم تعاىل هللا رضــــوان الســــلف بعض فإنّ  أقل، أو أكثر أو الفجر،  الســ

  .والساعتني
ح أيب بن عطاء فعن   رسول أصحاب من وهو ـــــــ عنه هللا رضي أمية بن يعلى أنّ  هللا رمحه ر

  .)1(االعتكاف ا فينوي الساعة املسجد يف يقعد كان ـ  هللا
 بنا انطلق: " لصــاحبه يقول كان عنه هللا رضــي أمية بن يعلى أن هللا رمحه جريج ابن وروى

  .)2(" ساعة فيه فنعتكف املسجد إىل
  :تعاىل هللا رمحهم واحلنابلة والشافعية احلنفية من اجلمهور عليه الذي وهذا

ـــــ ـــــ   املفىت وهو حنيفة أيب اإلمام رواية وظاهر حنيفة، أيب صاحب احلسن بن حممد قول فهو ـ
 ار أو ليل من سـاعة نفالً  وأقله: " فقال املختار الدر صـاحب ذكر كما احلنفي املذهب يف به

  عرف يف والســـاعة يفىت، وبه املســـاحمة على النفل لبناء اإلمام عن الرواية ظاهر وهو حممد عند
  .)3(اهـ. "وعشرين أربعة من جزء ال الزمان من جزء الفقهاء
ـــــ ــــــ موع يف هللا رمحه النووي اإلمام قال وقد واألئمة الشافعي عن املنصوص وهو ـ   يشرح ا

ــــهر ويوم ســــــاعة من شــــــاء ما يعتكف أن وجيوز: " املهذب قول  وهو: " النووي فقال". وشــ

                                                
  .94 ص 3ج الصحابة حياة: وانظر ،312 ص 3ج نعيم، أليب األولياء حلية) 1(
 .90 – 89 ص 3ج ،9745 برقم املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه) 2(
  177 ص 1ج املختار لتعليل االختيار: وانظر. 131 ص 2ج) عابدين ابن حاشـــية( احملتار رد مع املختار الدر) 3(

 حلظة أي زمان، من سـاعة فيجوز منه النفل وبني يوم، من أقل جيوز فال الواجب االعتكاف بني احلنفية فرق وقد
 .النفل اعتكاف ملدة حد فال أكثر، أو دقيقة أو
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 منه ريالكث جيوز وأنه املســـجد يف لبث يشـــرتط أنه اجلمهور به قطع الذي املنصـــوص الصـــحيح
  .)1("حلظة أو ساعة حىت والقليل
ـــــ ــــ   وقت غري مدة اعتكافه كان وإنْ : " املغين يف هللا رمحه قدامة ابن قال احلنابلة أئمة ومن ـ
  .)2(.." جاز يوم بعض أو كليلة الصالة

 مطلقاً  نذراً  أو تطوعاً  كان إذا ـ أقله: املذهب فعلى: " اإلنصاف يف هللا رمحه املرداوي وقال
: األصحاب من مجاعة كالم ويف حلظة، ولو وظاهره: الفروع يف قال البثاً، معتكفاً  به يسمَّى ما ـ

  .)3(."حلظة ال ساعة أقله
ـــــح وال لة،ولي يومٌ  عندهم االعتكاف أقل إذ ذلك خالف على كانوا وإن واملالكية  يصــ

 ممن حكمهم يف منو  واملوظفني للعاملني أيضاً  يصلح بديل عندهم ولكن يوم، من أقل اعتكاف
م االعتكاف على يقدر ال   . اجلوار وهو والليايل، األ

 اجلوار بني والفرق العبادة، بنية املســــجد يف إلقامة يكون ألنه العتكاف شــــبيه واجلوار
 يف جلس فإن ،)4(الصــيام يلزمه ال واجلوار الصــيام فيه يلزمه االعتكاف أن عندهم واالعتكاف

  .  وكرمه هللا بفضل والثواب األجر ل اجلوار؛ بنية جيلس أن له شاء ما املسجد
  فيها متكثها اليت ةفاملد النية؛ به عقدت وقد املســجد، يف جوارك أو اعتكافك كان فطاملا

  . لنا ويّسره الدين هلذا هدا الذي  واحلمد الفقه، أهل عند سعة

  ] حكم اعتكاف املرأة5[
 ؤالالس:   

 مطمئن غري وأ رمضان، يف االعتكاف وتريد النوافل، من وتكثر اخلريات لفعل ُحمبَّةٌ  زوجيت
  هلا خري بيتها يف ومكوثها صـــــيامها وأن النســـــاء، على اعتكاف ال أنه وظين اعتكافها لصـــــحة

                                                
موع) 1(   . 480 – 479 ص 6ج النووي، لإلمام املهذب شرح ا
  .2152 الفقرة.129 ص 3ج الكبري الشرح مع املغين) 2(
  .359 ص 3ج اإلنصاف،) 3(
ين، ، وأدلته املالكي الفقه مدونة: راجع) 4(   . 661 – 660 ص 1ج للغر
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ا من خري بيتها يف املرأة صــــالة: (حلديث ا، يف صــــال ا حجر   من أفضــــل خمدعها يف وصــــال
ا  .فيكم هللا رك إفاديت فأرجو). بيتها يف صال
 واباجل :  

 االعتكاف هلا سني وأنه والسنية، االستحباب يف الرجل حكم حكمها االعتكاف يف املرأة
 ظنل عربة وال للنســـاء، اعتكاف ال أنه حقها يف ظننت ما صـــحيحاً  وليس للرجل، يســـنّ  كما
  .قواعدهم يف الفقهاء يقول كما خطؤه البني

 عليهن، هللا رضــوان املؤمنني أمهات  النيب زوجات فعل للنســاء االعتكاف جواز ودليل
  مبا بت وهذا والسالم، الصالة عليه وفاته وبعد معه  هللا رسول مسجد يف يعتكفن كنّ  فقد

ةَ  املؤمنني أم حديث من البخاري يف صــــح يَ  َعاِئشــــَ َُّ  َرضــــِ َها، ا ولُ  َكانَ : قَاَلتْ  َعنـْ   هللاِ  َرســــُ
 َأنْ  َعاِئَشةُ  فَاْسَتْأَذنـَْتهُ  ِفيِه، اْعَتَكفَ  الَِّذي َمَكانَهُ  َدَخلَ  اْلَغَداةَ  َصلَّى َوِإَذا رََمَضاَن، ُكلِّ  ِيف  يـَْعَتِكفُ 
َا َفَسِمَعتْ  قـُبًَّة، ِفيهِ  َفَضَرَبتْ  َهلَا فََأِذنَ  تـَْعَتِكفَ  َعتْ  قـُبًَّة، َفَضَرَبتْ  َحْفَصةُ  ِ َا زَيـَْنبُ  َومسَِ  َفَضَرَبتْ  ِ

  .)1(احلديث ُأْخَرى، قـُبَّةً 
 كانت عنها هللا رضـــي عائشـــة أن الزبري بن عروة حديث من للبيهقي الكربى الســـنن ويف
   ).2(منها له بدّ  ال اليت اإلنسان حلاجة إال بيتها تدخل فال األواخر العشر تعتكف

ةَ  َعنْ : أيضــــاً  وفيها رَ  يـَْعَتِكفُ  َكانَ   النَِّيبَّ  َأنَّ  عنها هللا رضــــي َعاِئشــــَ  ِمنْ  اَألَواِخرَ  اْلَعشــــْ
ُ، تـََوفَّاهُ  َحىتَّ  رََمَضانَ  َّ   .  )3(بـَْعِدهِ  ِمنْ  َأْزَواُجهُ  اْعَتَكفَ  مثَُّ  ا
 ِمنْ  اْمَرَأةٌ   هللاِ   َرُسولِ  َمعَ  اْعَتَكَفتْ :  َعاِئَشةُ  قَاَلتْ : قَالَ  ِعْكرَِمَة، َعنْ  ماجة ابن سنن ويف

 .)4(ِنَسائِهِ 
 حق يف نةســــ هو كما حقها يف ســــنة وأنه النســــاء اعتكاف صــــحة على الكفاية هذا ويف
  .الرجال
ه وما  العلم، أهل هورمج قول هو للرجل؛ ســنة هو كما للمرأة ســنة االعتكاف أنّ  من قرر

  : منها أدلة، جبملة لذلك استدلوا وقد

                                                
 . 3667 برقم صحيحه يف حبان وابن. 2041 برقم صحيحه يف البخاري أخرجه) 1(
 . 3325 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 2(
  . 3324 برقم الكربى السنن يف البيهقي) 3(
  . 1780 برقم ماجة ابن سنن) 4(
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ـــ1 ٱٱٱ¼ٱٱىٱچ تعاىل قوله ومنها.والسنة الكتاب من االعتكاف مشروعية أدلة عمومات ـ
 الرجال يف عام وهو )1( چÅٱٱٱٱÄٱٱÃٱٱÂٱٱÁٱٱÀٱٱ¿ٱٱ½¾

  . والنساء
ـــــ2 ـــــــ ــ  بعده من افهنواعتك معه االعتكاف يف ألزواجه  النيب إذن أخبار من ســــبق ومبا ـ
  .عليهن هللا رضوان
ـــــ3 ـــــــ ــ ألخبار ـ  زمان يف تكفنيع كنّ  عليهن هللا رضــــوان الصــــحابة نســــاء أن على الدالة و
  :ومنه. ذلك على  هللا رسول فأقّرهن هللا رسول
ـــــ أ ــ  رسول أمر ، حضن إذا املعتكفات يف قالت عنها هللا رضي عائشة عن بطة ابن رواه ما ـ

 إسنادٌ : وقال. يطهرن حىت املسجد رحبة يف األخبية يضربن وأن املسجد عن خراجهن  هللا
  .)2( جيد

ـــــ ب ــــــ  عنها هللا رضي َسَلَمةَ  ُأمِّ  بِْنتَ  زَيـَْنبَ  أن عنهم هللا رضي عباس ابن موىل عكرمة خرب ـ
ولِ  َمعَ  تـَْعَتِكفُ  َكاَنتْ  َِّ  َرســـــُ َرِيقُ  َوِهىَ   ا ولُ  فَأََمَرَها ، الدَّمَ  ُ َِّ  َرســـــُ لَ  َأنْ   ا  ِلُكلِّ  تـَْغَتســـــِ
  ).3(َصَالةٍ 

 مل ولكنه عليه، تعاىل هللا رمحة احلنابلة من القاضـي إال للمرأة االعتكاف جواز يف خيالف ومل
ــــابة املرأة اعتكاف كراهة إىل ذهب وإمنا النســــــاء كل مينع   وال اجلمهور، مع واحلجة. )4(الشــ

 .أعلم تعاىل وهللا به، استدلوا ملا معه معارض
  كافاالعتـزوج فـي الـ] إذن 6[

 ؤالالس:   
 أن أريدها ال وأ القريب املســجد يف النســاء من جمموعة مع تعتكف أن زوجيت أرادت لو

 أن كمســـــلم يل لنســـــبة األفضـــــل هو وما االعتكاف؟ من أمنعها أن حقي من فهل تعتكف،

                                                
  125 البقرة) 1(
 عن خبتان بن يعقوب ونقله أيضــــاً، العكربي حفص أبو ورواه:  وقال ،176 ص 3ج مفلح البن الفروع: انظر) 2(

 على دليل أمحد من وهذا: احملرر صـاحب قال.. املسـجد رحبة يف قبة تضـرب أن أمر  النيب: أمحد وقال أمحد
  .اهـ. عنده اخلرب ثبوت

 . 1716 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 3(
  .40ـ39 ص املشيقح، خالد. د االعتكاف فقه ،748 ص 2ج العمدة، شرح يف راجعه) 4(
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 .بذلك؟ هلا أمسح أن أم أمنعها

 واباجل :  
ــادات ونوافــل التطوعــات يف املرأة دخول  والكراهــة، رميالتح بني الزوج إذن بــدون العب
ـــومت أن للزوجة فليس عليها، حيرم وأنه ذلك هلا جيوز ال أنه على واجلمهور   ذن إال تطوعاً  صـ
 للوجوه وذلك ذنه، إال االعتكاف هلا وليس ذنه، إال النافلة حج حتج أن هلا وليس زوجها،
  :اآلتية الشرعية واألدلة
ـــــ1 ـــــــ   وزوجها تصــوم أن المرأة حيل ال: ( قال  النيب أن عنه هللا رضــي هريرة أيب حديث ـ
  .الصوم مثل واالعتكاف. )1() ذنه إال شاهدٌ 
ـــــ2  هللا رسول من ستئذاناال بعد إال إليه درن ما االعتكاف أردن ملا  النيب نساء أنّ  ــــــــ
  .  البشر خري زوجهن

ولُ  َكانَ : " قالت عنها هللا رضـــي عائشـــة عن الصـــحيحني ففي  ُكلِّ  ِيف  يـَْعَتِكفُ   هللاِ  َرســـُ
انَ  لَّى َوِإَذا ، َرَمضــَ َتْأَذنـَْتهُ : قَالَ  ِفيهِ  اْعَتَكفَ  الَِّذي َمَكانَهُ  َدَخلَ  اْلَغَداةَ  صــَ ةُ  َفاســْ  تـَْعَتِكفَ  َأنْ  َعاِئشــَ

َرَبتْ  َهلَا فََأِذنَ  ِمَعتْ  قـُبَّةً  ِفيهِ  َفضــــَ ــَ َا َفســ ةُ  ِ َرَبتْ  َحْفصــــَ َعتْ  قـُبَّةً  َفضــــَ َا زَيـَْنبُ  َومسَِ َرَبتْ  ِ  قـُبَّةً  َفضــــَ
َصَرفَ  فـََلمَّا ُأْخَرى َصرَ  اْلَغدِ  ِمنَ   هللاِ  َرُسولُ  اْن  فـََقالَ  َخَربَُهنَّ  فَُأْخِربَ  َهَذا َما فـََقالَ  ِقَبابٍ  َأْرَبعَ  َأْب

انَ  ِيف  يـَْعَتِكفْ  فـََلمْ  فـَُنزَِعتْ  َأرَاَها َفالَ  اْنزُِعوَها آْلِربُّ  َهَذا َعَلى َمحََلُهنَّ  َما  ِيف  اْعَتَكفَ  َحىتَّ  رََمضـــــَ
  . )2"(َشوَّالٍ  ِمنْ  اْلَعْشرِ  آِخرِ 

   ).3(" فـََفَعَلتْ  َهلَا َتْسَتْأِذنَ  َأنْ  َعاِئَشةَ  َحْفَصةُ  َوَسأََلتْ  َهلَا فََأِذنَ  َعاِئَشةُ  فَاْسَتْأَذنـَْتهُ : " رواية ويف
َتْأَذنـَْتهُ : " رواية ويف ةُ  فَاســـْ َتْأَذنـَْتهُ  مثَُّ  ، َهلَا فََأِذنَ  َعاِئشـــَ ةُ  اســـْ  ملَْ  زَيـَْنبُ  وََكاَنتْ  َهلَا، فََأِذنَ  َحْفصـــَ

   ).4( "فَاْسَتْأَذَنتْ  ِبَذِلكَ  َفَسِمَعتْ  اْسَتْأَذنـَْتهُ  َتُكنِ 

                                                
 .1761 برقم ماجة وابن ،782 برقم والرتمذي ،5195 برقم البخاري أخرجه) 1(
   ،2041 برقم البخاري أخرجه) 2(
  . 2045 برقم البخاري أخرجه) 3(
  .3333 برقم ، سننه يف النسائي أخرجه) 4(
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ذنته مث: "  بسنده االستذكار يف هللا رمحه الرب عبد البن رواية ويف   ).1"(هلا فأذن زينب سا
ت ففي  هلا تســتأذن أن عائشــة من طلبت حفصــة وأن اســتأذنت، عائشــة أن األربع الروا

ــاً  زينب أن الرابعة الرواية ويف بنفســـها، اســـتأذنت حفصـــة أن الثالثة الرواية ويف هلا، فأذن  أيضـ
 .زوجها ذن إال تعتكف ال املرأة أن فدلّ . هلن فأذن استأذنت

ت هللا حقوق من والنوافل التطوعات وسائر االعتكاف ألنّ  ــــــ3   حقه، الزوج وإذن ،املندو
ت يف السيما تعاىل، هللا حق على اآلدمي حق الشرع قدم وقد   .لنوافلوا املندو

ـــــ4 ا واالعتكاف منافعها، ملك الزواج بعقد الزوج وألن ـــــ  البد فكان استفاءها، ومينع يفوِّ
  .تستأذنه أن

 زوج بكل يقاألل ولكن االعتكاف، دخول من زوجته مينع أن الزوج حق فمن هذا وعلى
 ضـرر ذلك على يرتتب مل ما االعتكاف يف رغبت إذا هلا ذن أن الرجل؛ ملروءة واملوافق مسـلم
 بال له وخريٌ  ذلك، وحنو ا الوفاء هو يقدر ال واجبات ضـــــياع إىل اعتكافها يؤدي أو ظاهر،
  يف اجتماعهن من هكر  وملا اســـتأذنه، حني ألزواجه أذن الذي  هللا  برســـول يقتدي أن ريب

  ريب لواتصــــــ االعتكاف وقطع خلروج مرهن مل ذلك على وتنافســــــهن معتكفات املســــــجد
  .عليه وسالمه
  ظاهرة حلاجة إال هلا إذنه عن يرجع أن به يليق ال العتكاف لزوجته الرجل أذن إذا مث
 من إخراجها له وليس إذنه عن الرجوع للزوج ليس أنه إىل واملالكية احلنفية ذهب وقد مهمة،

 دخوهلا بعد إخراجها وأن حقه من الرجوع أن إىل واحلنابلة الشافعية ذهب بينما االعتكاف، حمل
ــــــى فال أحرى، ومالك حنيفة أيب بقول واألخذ. )2(حقه من كذلك االعتكاف   األزواج ينســـ

 والشك النفوس، وطهارة القلوب صالح فيه وما وتقوى، برٌّ  هو ما على والتعاون بينهم، الفضل
 .  وحمققاته ذلك أسباب من االعتكاف

                                                
  .14985 رقم 308 ص 10ج ، الرب عبد البن االستذكار)  1(
  – 108 ص 1ج الصــنائع، بدائع ،151 ص 3ج الكبري، الشــرح مع قدامة البن املغين: يف كلها املســألة راجع) 2(

موع ،109  عبد. د لشيخنا املسلم والبيت املرأة أحكام يف املفصل ،471 – 470 ص 6ج املهذب شرح ا
  .  109 – 108 ص 2ج زيدان، الكرمي
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ـــرأة اعتــكاف] 7[   البيــت فـي امل
 ؤالالس:   

  ال وكذلك واملهمة، يةالضــــرور  األمور يف إال أخرج أال على وتربيت بعد، أتزوج مل فتاة أ
 أين أرى ولكين اف،االعتك يف بشــدة وأرغب كثرياً، النســاء جمتمع وال البنات أخالط أن أحب

 كثري وســيضــيع والتحادث األنس ســيكثر والنســاء البنات جمموعة مع املســجد يف اعتكفت لو
  من ذلك غريو  شــــيء مين يظهر أن أخشــــى وكذلك بريب، االختالء من أمتكن ولن الوقت من

 .البيت؟ يف أعتكف أن ميكنين فهل البيت، يف االعتكاف جيوز أنه ومسعت األسباب،

 وابالـج :  

  ).1(الفقهاء بني خالف البيت يف املرأة اعتكاف جواز يف
 ــــافعية املالكية من اجلمهور ذهب ــــحّ  ال أنه إىل واحلنابلة والشــ   يف إال العتكافا يصــ
  .للمرأة وال للرجل ال البيت، يف جيوز فال املسجد،

  .والسنة لكتاب لذلك واستدلوا
 نمكا على فنصّ  .چڑڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژچٱتعاىل قوله الكتاب فمن

  حال يف واجلماع باشرةامل عن اهن تعاىل هللا أن اآلية من به يستدل ما لطيف ومن االعتكاف،
 ذلك فدلّ  املسجد، يف جيامع أن أو أحدهم يباشر أن يتصور ال أنه مع املسجد، يف االعتكاف

  .ملساجد خصت قربة االعتكاف أن
 املسجد، غري يف اعتكف أنه غريه وال حسن وال صحيح يف يثبت مل  النيب أنّ  السنة ومن

 النيب أزواج فإنّ  املســجد، غري يف تعتكف أن إلحداهن ذن فلم معه، يعتكفن كن نســاءه وأنّ 
 2(املسجد يف االعتكاف يف استأذنه(.  

: "  تفســريه يف هللا رمحه القرطيب اإلمام فقال ذلك على اإلمجاع العلم أئمة بعض نقل وقد

                                                
تهد بداية: راجع) 1( موع ،130 ص 3ج ، قدامة البن املغين ،203 ص 2ج رشـــد البن ا  6ج املهذب شـــرح ا

 . 473 – 471 ص
  .االعتكاف يف  هللا رسول عنهن هللا رضي املؤمنني أمهات استئذان أخبار ختريج سبق) 2(
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  ).1( چٱژٱٱژٱچ تعاىل لقوله املسجد يف إال يكون ال االعتكاف أن على العلماء أمجع
 يف إال يكون ال االعتكاف أن وأمجعوا: " االســـتذكار يف الرب عبد ابن اإلمام احلافظ وقال
   ).2( چٱژٱٱژٱٱڈٱٱڈٱٱچ تعاىل تعاىل لقوله املسجد

ـــــ الثاين املذهب أن عتبار اإلمجاع وهذا ـــ ـــــ الذكر آيت ـ ـــ   فهو املساجد، مدلول عن خيرج ال ـ
ــذّ  وقد. االعتبار ذا صــــــحيح   غري يف االعتكاف وصــــــحة جبواز فقال هللا رمحه لبابة ابن شــــ
  .)3(املسجد
 وبعض اخلراســــانيون حكاه كما القدمي يف والشــــافعي الثوري وســــفيان احلنفية وذهب 
 تعتكف أن هلا وجيوز مســجد أي يف تعتكف أن هلا جيوز املرأة أنّ  إىل: )4(الشــافعية من العراقيني

ا املخصــــص املكان يف بيتها يف  روى وقد أفضــــل، ذلك هلا بل اعتكافها، ويصــــح فيه لصــــال
 شـــاءت وإنْ  اجلماعة، مســـجد يف تعتكف أن للمرأة: " قال أنه هللا رمحه حنيفة أيب عن احلســـن

  هلا أفضل حّيها ومسجد حّيها، مسجد من هلا أفضل بيتها ومسجد بيتها، مسجد يف اعتكفت
 .)5(" األعظم املسجد من

  :بيتها مسجد يف املرأة اعتكاف صحة على ودليلهم

ـــــ1 ــــ  واملسجد اجلماعة مسجد فيعمّ  اجد،املس كل يف عام چٱژٱٱژٱچ تعاىل قوله أنّ  ـ
  مكان هو املســجد إذ املســجد، معىن يف ألنه البيت، مســجد وكذلك الثالثة واملســاجد اجلامع
ا بيتها يف املرأة ختصصه اليت فاملوضع وموضعها، الصالة   .سجداً م يكون لصلوا
ــــ2   حكم له ألن االعتكاف، حق يف حقها يف املسجد حكم بيتها مسجد أعطى الشرع أن ـ

                                                
  . 216 ص 2ج القرطيب، تفسري) 1(
  .14816 الفقرة ، 273 ص 10ج الرب عبد البن االستذكار) 2(
تهد بداية: راجع) 3( .  256 ص 1ج اجلد، رشـــد البن املمهدات املقدمات ، 203 ص 2ج احلفيد، رشـــد البن ا

 .134 ص الكليب، جزي البن الفقهية والقوانني
تهد بداية ،113 ص 2ج الصــــنائع بدائع: راجع) 4( موع ، 203 ص 2ج ا .   472 ص 6ج املهذب شــــرح ا

ر، مشكل شرح  . 142 – 138 ص 12ج الطحاوي، جعفر أليب اآل
 . 113 ص 2ج الصنائع، بدائع) 5(
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ا كانت حىت الصـــالة، حق يف حقها يف املســـجد ا من أفضـــل بيتها يف صـــال  مســـجد يف صـــال
َا ِمنْ  َأْفَضلُ  بـَْيِتَها ِىف  اْلَمْرَأةِ  َصَالةُ : « قال وقد) 1(حّيها، َا ِىف  َصَالِ َا ُحْجَرِ ُ  َخمَْدِعَها ِىف  َوَصَال
َا ِمنْ  َأْفَضلُ    . )2(» بـَْيِتَها ِىف  َصَالِ

 أنّ  نرى وعليه؛ به، ذاألخ يقبل شرعي وْجهٌ  له القولني من قول كل أنّ : نرى فيما والراجح
  .احلال حبسب يكون بيتها يف مصالها يف أو املسجد يف اعتكافها

  .املسجد يف إال يكون ال فاالعتكاف زوجها؛ معها يكون أن حالة ففي ـ
ـــــ ـــــ  بستار أو رجبدا منفصل للنساء كمصلى خمصص موضعٌ  املسجد يف يكون أن حالة ويف ـ
  .كذلك املسجد يف تعتكف أن فاألفضل نساء؛ مجاعة ومعها

ـــــ ـــ  يكون وال نهن،ع الرجال يفصل فاصل وال لنساء، خاص مصلَّى يوجد ال أن حالة ويف ـ
ت؛ نساء معها   .بيتها مصّلى يف تعتكف أن فاألفضل أخر
ا الكرمية األخت ذكرتْ  اليت احلالة ويف ـ  املؤانسة وكثرة ملخالطة اعتكافها إفساد ختشى أ

ن يف اجتهادها مع والتالوة، والذكر التعبد فرص وتقليل  يكون ن، ملخالطةا وعدم اجتنا
  .بيتها مصلَّى يف تعتكف أن مثلها حق ويف حقها يف األفضل

ـــــ ـــــــ  هلا وَيســـــمح ه؛في واالعتكاف املســـــجد إىل خلروج زوجها هلا ذن ال أن حالة ويف ـــــ
ً ب تعتكف ال أن بدل فيه تعتكف أن هلا خريٌ  بيتها، مصلَّى يف العتكاف  .أعلم تعاىل وهللا. تا

  ] مفسدات االعتكاف8[
 ؤالالس:   

  اعتكايف، به ســلمي ما أعرف أن وأريد صــحيحاً، جيداً  اعتكافاً  أعتكف ان على حريصٌ  أ
ــــده، يبطله وما  عنه أبعد حىت افاالعتك ا يبطل اليت األمور عن تفيدوين أن فأرجو ويفســــ

 .أضيعه وال اعتكايف على وأحافظ

                                                
 . 113 ص 2ج الصنائع بدائع راجع،) 1(
 برقم البزار ومســــــند األلباين، وصــــــححه 1688 برقم صــــــحيحه يف خزمية وابن ، 570 برقم داود أبو أخرجه) 2(

2060 .  
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 وابالـج :  
ــ معرفته العتكاف مريد على جيب ما أهم من هذا ــ خرياً  هللا جزاك ـ  ا يفسد اليت األمورف. ـ

  :هي أمور مخسة معها يصح وال االعتكاف
ـــــجد، غري ىف يكون أن :األول األمر  ذلك، حنو أو الفندق أو النادى أو البيت يف املســ

 ، چٱژٱٱژٱٱڈٱٱڈچ       تعاىل لقوله ،)1( املســاجد يف يكون أن شــرطه فاالعتكاف
  ):2(أقوال الكرمية اآلية من ملساجد املراد ىف للفقهاء ولكنْ 
ـــــ أ ــــــ  فعمموا اآلية، مومع بظاهر أخذوا وداود ىر والثو  والطربى املالكية ومشهور الشافعية ـ
  .املسلمني مساجد من مسجد كل ىف االعتكاف جواز

ـــــ ب ـــــــ ــ  ومؤذن إمام هلا اليت اجلماعة مســــاجد ا"  املســــاجد"  فســــروا واحلنابلة احلنفية ـ
 فيه فاالعتكاف ومؤذن إمام له مســــجدٍ  كل: (قال  النىب أن  حذيفة حبديث مســــتدلني

 قول وهو. اجلماعة فيه تقام أو اخلمس الصــلوات فيه تصــلى الذى املســجد وهو ،)3() يصــلح
 . )4(عنهم هللا رضي عباس وابن وعائشة طالب أيب بن علي

ـــــ ج م مع املالكية ــ م إال املذهب، مشهور يف مسجد كل يف االعتكاف جوزوا أ  فصلوا أ
 يف كراهة بال فيجوز عتكافه اجلمعة يوم يدركه ال كان أو اجلمعة تلزمه ال ممن كان إنْ : فقالوا

                                                
تهد بداية: راجع املســــجد، غري ولو مكان أي يف االعتكاف وصــــحة جبواز لبابة ابن به شــــذ ما إال) 1(   ص 2ج ا

 . 134 ص الفقهية والقوانني ،203
 الصــــــــغري، الشــــــــرح ، 273ص10ج االســــــــتذكار ،341 ص1ج الكربى املدونة:  ىف املذاهب آراء تراجع)  2(

تهد بداية ،256 ص 1ج اجلد، رشـــد البن املمهدات املقدمات ، 726ص1ج اية ا  رشـــد البن املقتصـــد و
موع ،129 ـ127ص3ج املغىن ،203 – 202 ص 2ج احلفيد،  ص1ج عابدين ابن حاشية ، 472ص6ج ا
128.  

 بني انقطاعاً  فيه ان يعين وهذا حذيفة، من يســـمع مل الضـــحاك وقال ، 2357 برقم ســـننه يف الدارقطين أخرجه)  3(
   قطىن والدار سننه ىف منصور بن سعيد. وحذيفة الضحاك

  السنن يف البيهقي وأخرج) مجاعة مسجد يف إال اعتكاف ال( علي قول 8009 برقم مصنفه يف الرزاق عبد أخرج) 4(
 ال(  عباس ابن قول أخرج وكذلك) مجاعة مســــــجد يف إال اعتكاف وال( عائشــــــة قول 8354 برقم الكربى

  . 8835 برقم) الصالة فيه تقام مسجد يف إال اعتكاف
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ـــجد أي يف يعتكف أن فيجوز اجلمعة تلزمه أو اجلمعة تدركه ممن كان وإنْ  مســـــجد، أي  مســ
  .اجلمعة لصالة معتكفه من للخروج اضطراره بسبب ذلك له ُيكره ولكن
ـــــ د ــــــ   واإلمام احلنفية لكنو  السواء، على وللمرأة للرجل ملساجد املراد أن على واجلمهور ـ
  فجّوزوا املســاجد، دلولم يف) بيتها مســجد( أدخلوا للمرأة لنســبة القدمي يف والشــافعي الثوري

ا خصصته الذي املكان وهو بيتها مسجد يف االعتكاف هلا   .  البيت يف لصال
 أكثر، صلواته ىف اجلماعة ألن اجلامع املسجد ىف االعتكاف يكون أن األفضل أن شكّ  وال

 املســـجد ىف العتكاف وألنه اجلماعة، أو اجلمعة لصـــالة غريه إىل اخلروج إىل يضـــطر لن وألنه
  .  )1( مستحب اخلالف من واخلروج اخلالف من خرج قد يكون اجلامع

ـــاين األمر ـــة وبغري هللا، لغري االعتكـــاف يكون أن: الث  يعتكف كـــأن ،هللا إىل التقرب ني
 قضاء، أو حقّ  من لواذاً  وأ  وأوالده أهله من أو يطلبه غرميٍ  من اهلروب أو الراحة أو لالسرتواح

 فيه كثرت الذي الزمان اهذ يف سيما ال الناس يقصده مما ذلك حنو أو تقرير، أو حبثٍ  لكتابة أو
  . األوقات ضيق على الواجبات فيه وتزامحت املشاغل

 ال االبتداء يف وهذا حيض أو جنابة على وهو املسجد يف معتكفه يدخل أن: الثالث األمر
  . )2(»ُجُنبٍ  َوالَ  ِحلَاِئضٍ  اْلَمْسِجدَ  ُأِحلُّ  الَ :«   النىب حلديث األثناء، يف

  . اعتكافه يف واستمر تطهر معتكف وهو أجنب فإذا ـ
ـــــ ــ  ساعة أية املسجد إىل رجعت طهرت فإذا بيتها، إىل خرجت معتكفة، وهى حاضت وإذا ـ

 مالك عليه ونص الفقهاء عامة إليه ذهب ما هذا. اعتكافها من مضــى ما على تبىن مث طهرت،
  . )3(املوطأ يف

ـــرعاً  يصــــح وال يتحقق ال االعتكاف. معتكف وهو نســــاءه يباشــــر أن: الرابع األمر  إال شـ

                                                
موع مع املهذب:  ينظر)  1(   473-6/472 ، ا
  ،1377 برقم الســــنن معرفة يف والبيهقي ،1327 برقم صــــحيحه يف خزمية وابن ،232 برقم داود أبو أخرجه)  2(

 شــرح: راجع به، وعملوا به أخذوا اجلمهور أن إال لقوي، ليس البيهقي فيه وقال األلباين ضــعفه وإن واحلديث
  . 45 ص 2ج للبغوي السنة

موع ، 314 ص 10ج االستذكار ، 317 املوطأ:  انظر)  3(   .146 ص 3ج قدامة البن املغىن ، 507 ص 6ج ا
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ٱڑژٱٱژٱٱڈٱٱڈٱٱڎٱٱڎٱچ تعاىل قوله لصريح املباشرة وعدم النساء عتزال
   )1( .چ

  . )2(»املباشرة من ممنوع املعتكف أن على وأمجعوا«  :هللا رمحه املنذر ابن قال
 من الوطء دون وما تفاق، واجلماع الوطء املباشرة؛ من ويبطله االعتكاف يفسد ما ولكن

ـــــ اجلمهور عند أنزل إذا إال االعتكاف به يفســد ال الفرج دون واملباشــرة واللمس الُقبلة ـــــــ  أيب ــ
ـــــ قول يف والشافعي وأمحد حنيفة ـــــ به ويفسد. ـــــــ ـــــ ينزل مل وإنْ  بشهوة كانت إن ـــــــ  مالك عند ـــــــ

 قوله ىف مباشـــرة كل عن النهى عموم ألنّ  الصـــحيح، هو ورأيُهما. عنه الصـــحيح ىف والشـــافعى
 رأس ترّجل كانت إذ عنها تعاىل هللا رضـــــى عائشـــــة بفعل خمصـــــوص چڎٱٱڎٱچٱتعاىل

 ذلك فدل ، بيدها  هللا رســــول بدن متس حمالة ال وكانت ،)3(معتكف وهو  هللا رســــول
  .  حمظورة غري شهوة بغري املباشرة أن على

ـــــجد من خيرج أن: اخلامس األمر ـــــــرورة لغري املســــ  مبعىن خيل ألنه. متعّينة حاجة وال ضــ
 انقطاعاً  فيه النفس وحبس املســجد يف واملكوث للبث إال يتحقق ال إذ حيققه، وما االعتكاف

 َلهُ  بُدَّ  الَ  ِلَما ِإالَّ  ِحلَاَجةٍ  َخيُْرجَ  الَ : " عنها هللا رضـــي عائشـــة قول ذلك يف واألصـــل. إليه قربة 
 حلاجة إالّ  البيت يدخل ال اعتكف إذا  هللا رســـول كان: " عنها هللا رضـــي وخربها. )4("ِمْنهُ 

  .)5("اإلنسان

ع بني والفقهاء احلاجة، أو للضـــرورة اخلروج للمعتكف جيوز ولكن  ومضـــّيق، ذلك يف موســـّ

                                                
  187 البقرة) 2(
  .133 املسألة ، 16 ص ، املنذر البن اإلمجاع كتاب)  2(
  ، املسجد يف جماور وهو رأسه إيلّ  يصغي  النىب كان: (  بلفظ االعتكاف كتاب ىف البخارى أخرجه احلديث)  3(

 ،) 2467( برقم ســــننه يف داود وأبو ، الفتح مع 320ص4ج) 2028( رقم حديث ،)  حائض وأ فأرجله
 برقم ســـننه يف داود وأبو ، الفتح مع 320ص4ج). فأرجله رأســـه إيلّ  يدين اعتكف إذا: (  بلفظ 332ص2ج
  ،).   فأرجله رأسه إيلّ  يدين اعتكف إذا: (  بلفظ 332ص2ج ،) 2467(

  .8377 برقم الكربى السنن يف البيهقي أخرجه) 4(
  .341 ص 1ج املدونة وانظر. 687 برقم املوطأ يف مالك أخرجه) 5(
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 تدفع ال يراها لضــرورة إال اخلروج وعدم املســجد يف البقاء على الشــديد احلرص ذلك يف واملهم
 .أعلم تعاىل وهللا.  ملحة حاجة أو خلروج، إال

ـــان9[   ] عـــالقة االعتكاف برمضــ
 ؤالالس:   

 على موناملســل حيرص فماذا وإال رمضــان؟ يف يكون أن االعتكاف صــحة شــروط من هل
 .دائمًا؟ منه األواخر العشر ويف رمضان يف االعتكاف

 وابالـج :  
 رمضان، غري يف االعتكاف ويصح رمضان، يف يكون أن االعتكاف صحة شروط من ليس

  الصــحيحني ففي رمضــان، غري يف اعتكف رمضــان يف غالباً  اعتكف كما  النيب أنّ  ثبت وقد
 يف االعتكاف جيوز أنه فدلّ . )1( شـــوال من األول العشـــر يف مرة اعتكف  النيب أنّ  وغريمها

  . رمضان غري
 على األمة وصــاحلي األئمة اتفاق رمضــان؛ يف االعتكاف يف املســلمني حرص ســبب ولكن

مه وأفضـــل رمضـــان، شـــهر لالعتكاف الشـــهور أفضـــل أنّ   ذلك وفوق. منه األواخر العشـــر أ
  . واالعتكاف رمضان بني محيمة عالقة هناك

ره وتتوثق الصيام، مقصود به يكتمل الصوم سنن من سنة فاالعتكاف   تصفية: منها اليت آ
 يشــربون وال كلون ال الذين وقته، يف الكرام ملالئكة والتشــبه الصــائم، املســلم يف العقل مرآة
ٱٱچ: وصــــــــفهم يف هللا قال كما ومعروفاً  خرياً  إال يقولون وال ٱٱÁٱٱÀٱٱ¿ٱٱ¾ٱٱ½ٱٱ¼ٱٱىٱ

Âم آخر يف االعتكاف اســتحباب تشــريع احلكيم الشــارع فأتبع. )2(چ  الواجب الصــيام أ
ــــــان من األواخر العشـــــــر يف  األوقات اســـــــتغراق يف الرمحن مبالئكة ماً  الشـــــــبه ليكون رمضـ

                                                
 برقم مالك وموطأ ،2465 برقم داود أيب وســنن ،2842 برقم مســلم صــحيح  ،2033 برقم البخاري صــحيح) 1(

690 .  
 6 اآلية التحرمي)  2(   
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ـــــهوات، عن النفس وحبس لعبادات، ــــــان وكف الشــ  ذا األليق فكان ينبغي، ال عما اللسـ

 من هللا إىل األعمال أحب على واإلقامة  چٱٱڃٱچهللا إىل األماكن أحبّ  لزوم احلال؛؛
  .واملكروهات احملرمات من هللا حيبه ال ما كل عن النفس وحبس واألذكار، والطاعات العبادات
 الشارعُ  منع ا؛ لتحققوا التقوى حتصيل من الصيام مقصودُ  به لَِيْكَتِملَ  االعتكاف إن بل

 األرض، يف انتشاراً  تالصلوا قضاء بعد املسجد من اخلروج حنو من غريه يف مباحاً  كان ما فيه
 غري يف مباحاً  كان امم األزواج معاشـــرة حنو ومن اخلروج، دواعي من إليه حاجة ال ما كل وحنو

  .وأمجله وجهٍ  أكمل على واملالزمة احلبس ليتحقق وذلك االعتكاف،
 فيه، واعتكف إال  هللا برسول رمضان مرّ  وما رمضان، يف يعتكف  النيب كان ولذلك

 اعتكاف صـــار مث األواســـط العشـــر إىل األوائل العشـــر بني متنقالً  كله رمضـــان اعتكف إنه بل
 َسِعيدٍ  َأيب حديث من الصحيحني ففي والسالم، الصالة عليه املؤكّدة سننه من األواخر العشر

ولَ  ِإنَّ : قَالَ   اْخلُْدِريِّ  َِّ  َرســـــُ رَ  اْعَتَكفَ   ا انَ  ِمنْ  اَألوَّلَ  اْلَعشـــــْ رَ  اْعَتَكفَ  مثَُّ  َرَمضـــــَ  اْلَعشـــــْ
َا َعَلى تـُرِْكيَّةٍ  قـُبَّةٍ  يف اَألْوَسطَ  ِ ِحَيةِ  ِىف  فـََنحَّاَها بَِيِدهِ  احلَِْصريَ  فََأَخذَ  - قَالَ  - َحِصريٌ  ُسدَّ  مثَُّ  اْلُقبَّةِ  َ

هُ  َأْطَلعَ  رَ  اْعَتَكْفتُ  ِإّىنِ «  فـََقالَ  ِمْنهُ  َفَدنـَْوا النَّاسَ  َفَكلَّمَ  رَْأســــَ َلةَ  َهِذهِ  أَْلَتِمسُ  اَألوَّلَ  اْلَعشــــْ  مثَُّ  اللَّيـْ
ْشرَ  اْعَتَكْفتُ  َا يل َفِقيلَ  أُتِيتُ  مثَُّ  اَألْوَسطَ  اْلَع َّ  يـَْعَتِكفَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  َأَحبَّ  َفَمنْ  اَألَواِخرِ  اْلَعْشرِ  يف ِإ

ْليَـْعَتِكفْ    .)1(» فـَ
د االعتكاف مقاصـــد من وألنّ  ــّ  ألف من خري هي اليت القدر ليلة اللتماس والتحّري الرتصـ

  األوسط العشر معه العاكفني يف  هللا    رسول دى وهلذا وأمته،  للنيب تعاىل هللا خبرب شهر
َلَمَة، َأِيب  فَعنْ  فيها، القدر ليلة اللتماس األواخر العشـــر اعتكاف يف معه يواصـــلوا أن :  قَالَ  ســـَ

ِعيدٍ  َأِيب  ِإَىل  اْنطََلْقتُ  ــَ : فـَُقْلتُ  َفَخَرَج،! نـََتَحدَّثْ  النَّْخلِ  ِإَىل  بَِنا َختُْرجُ  َأالَ : فـَُقْلتُ   اْخلُْدِريِّ  ســـ
ْثِين  ْعتَ  َما َحدِّ َلةِ  ِيف   النَِّيبِّ  ِمنَ  مسَِ ولُ  اْعَتَكفَ : « قَالَ . اْلَقْدرِ  لَيـْ رَ   هللاِ  َرســـُ   ِمنْ  اُألَولِ  َعشـــْ

انَ  هُ  َمَعُه، َواْعَتَكْفَنا رََمضــــــَ َ رَ  فَاْعَتَكفَ . َأَماَمكَ  َتْطُلبُ  الَِّذي ِإنَّ : فـََقالَ   ِجْربِيلُ  فََأ  اْلَعشــــــْ
هُ  َمَعُه، فَاْعَتَكْفَنا اَألْوَسطَ  َ  َخِطيًبا  النَِّيبُّ  فـََقامَ . َأَماَمكَ  َتْطُلبُ  الَِّذي ِإنَّ :  فـََقالَ   ِجْربِيلُ  فََأ
ِبيَحةَ  رِينَ  صــَ انَ  ِمنْ  ِعشــْ َلةَ  ُأرِيتُ  فَِإّينِ  فـَْلَريِْجْع،  النَِّيبِّ  َمعَ  اْعَتَكفَ  َكانَ  َمنْ (  : فـََقالَ  رََمضــَ  لَيـْ

                                                
  .2828 برقم ومسلم ،813 برقم البخاري أخرجه)  1(
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يتـَُها، َوِإّينِ  اْلَقْدرِ  َا ُنسِّ َّ  وََكانَ  ،)َوَماءٍ  ِطنيٍ  ِيف  َأْسُجدُ  َكَأّينِ  رَأَْيتُ  َوِإّينِ  ِوْتٍر، ِيف  اَألَواِخرِ  اْلَعْشرِ  ِيف  َوِإ
ْقفُ  ِجدِ  ســـَ َماءِ  ِيف  نـََرى َوَما النَّْخِل، َجرِيدَ  اْلَمســـْ ًئا، الســـَّ يـْ ، قـَْزَعةٌ  َفَجاَءتْ  شـــَ لَّى َفأُْمِطْرَ  بَِنا َفصـــَ

َهةِ  َعَلى َواْلَماءِ  الطِّنيِ  َأثـَرَ  رَأَْيتُ  َحىتَّ   النَِّيبُّ  هُ  َتْصِديقَ  َوَأْرنـََبِتهِ   هللاِ  َرُسولِ  َجبـْ   .)1(» ُرْؤَ
 عام، كل يف منه األواخر العشــــر ويف رمضــــان يف االعتكاف على املســــلمون حيرص وهلذا

  .أعمالنا صاحل مجيعاً  منا هللا تقبل

 ] خروج املعتكف لصالة اجلمعة10[
 ؤالالس:   

 فيه ُتصــلَّى ال نولك اخلمس الصــلوات فيه تقام الذي حّينا مســجد يف معتكفني مجاعة كنا
 القرية يف واحد مســجد يف تقام حيث اجلمعة لصــالة خنرج أن بدّ  ال أننا أنفســنا فوجد اجلمعة،

 هذا فهل افنا،اعتك بطل خرجنا لو املعتكفني بعض فقال احلّي، من مرتين كيلو بعد على
  .صحيح؟
 وابالـج :  
 بال اجلمعة صــالةل اخلروج عليه فواجب اجلمعة، فيها تصــّلى ال مســجد يف معتكفاً  كان من
 بطالن يف عتكافه؟ا به يبطل لزومه مع للجمعة خروجه هل ولكن الفقه، أهل بني يُعلم خالف

  : قولني على الفقهاء اختلف اعتكافه
 فيه، عليه شــيء وال واجب للجمعة خروجه أنّ  وهو اجلمهور، إليه ذهب ما: األول القول
  .بذلك يبطل ال صحيحاً  قٍ  واعتكافه
 املنذر، ابن قال وبه عنه، اجلهم ابن رواية يف ومالك وأمحد حنيفة أيب اجلمهور، قول وهذا
 حريث، بن وعمرو جبري، بن وسعيد حي، بن واحلسن املبارك، وابن والثوري، البصري، واحلسن

 وصححه املالكية أئمة من املاجشون وابن العريب ابن اختيار وهو وغريهم، سلمة وأبو والشعيب،
  .)2( تفسريه يف القرطيب

                                                
  املوطأ يف ومالك ،2829 وبرقم ،2828 برقم ومسلم ،2027 وبرقم2018 وبرقم 813 برقم البخاري أخرجه) 1(

 . 692 برقم
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 جيمَّع الذي املسـجد غري يف اعتكف إنْ  أنّه املشـهور يف املالكية إليه ذهب ما: الثاين القول
  .)1(خبروجه اعتكافه ويبطل فيخرج اجلمعة لصالة اخلروج لزمه فيه

  :حالتني يف مذهبهم من الصحيح يف الشافعية ووافقهم
  .تطوعاً  االعتكاف كان إذا ـ أ

  .)2( متتابعاً  نذراً  كان إذا ـ ب
 تصـلى الذي املسـجد يف العتكاف للجمعة اخلروج من االحرتاز ميكنه كان أنه :وحجتهم

  .)3(فقّصر اجلمعة، فيه
 املالكية، ةأئم من كثري وصـــــــــححه اختاره الذي وهو اجلمهور، إليه ذهب ما: والراجح

  :وذلك
ـــــ ـــــــ  ويشـــهد يســـاب، وال احلديث يف يرفث فال اعتكف من: " عنه هللا رضـــي عليّ  لقول أــ

 .)4(" عندهم جيلس ال قائم وهو حاجة له كانت إذا أهله وليوصل واجلنازة اجلمعة

ـــــ ب  چٱڑژٱٱژٱٱڈٱٱڈٱچ تعاىل لقوله املساجد عموم يف مأذون االعتكاف ألنّ  ـــــــ
  .معةاجل مسجد إىل خيرج أن ذلك من فلزم والعموم، لالستغراق والالم واأللف
ـــــ ج ــــ  اجلمعة صالة حضور هل يتم ال ألنه منه، له بد ال مما اخلروج كان اجلمعة عليه من أن ـ

  .للضرورة خروجاً  فكان معتكفه، من خلروج إال
  

 ] وقت دخول املعتكف املسجد لالعتكاف11[
  

                                                
  ،805 رقم احلديث 168 ص 3ج الرتمذي وســـــــنن. 283 – 281 ص 10ج الرب عبد البن االســـــــتذكار

   ،88 ص 3ج شيبة أيب البن املصنف
 . 191ص 2ج املسالك تبيني ،219 ص 2ج القرطيب تفسري) 1(
موع) 2(  . 191 ص 2ج املسالك تبيني ،501 ص 6ج املهذب شرح ا
  .السابقة املصادر) 3(
 خالد. د االعتكاف فقه وانظر. 9724 برقم شـــــــيبة أيب وابن ،8049 برقم مصـــــــنفه يف الرزاق عبد أخرجه) 4(
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 ؤالالس:   
 

 كان  هللا رســــول أن علمت ألين كاملة، رمضــــان من األواخر العشــــر أعتكف أن أريد
ـــــجد أدخل مىت يل تبينوا أن فأرجو ذلك، يفعل  خري عنا هللا كمجزا . االعتكاف؟ ألبدأ املســ
    .اجلزاء
 وابالـج :  
  العشر اعتكاف ردتأ حني ألثره، واقتفائك  هللا برسول اقتدائك يف أحسنت لقد: أوالً 
  والعزمية األمر يف ثباتال ولك لنا هللا فنسأل ، هللا رسول يفعل كان كما رمضان من األواخر

  .الرشد على
 مواقف الفقه ألهل فيه، يعتكف أن يريد الذي املســــــجد املعتكف دخول وقت يف: نياً 

ـــــــائر على احلكم أطلق من فمنهم ،)1(ومــذاهــب   بني فرق من ومنهم االعتكــاف، أنواع ســــــ
 اليوم من وظرفه االعتكاف مدة إىل نظر من ومنهم املندوب، واالعتكاف الواجب االعتكاف

  :اآليت النحو على اجلواب نفّصل ذلك وعلى ذلك، وغري والليلة
 روبغ قبل فيه سيعتكف الذي مسجده يدخل شهر، اعتكاف نفسه على أوجب من 
  ومالك حنيفة يبأ: اجلمهور قول وهذا فيه، االعتكاف بدء نوى الذي اليوم ليلة من الشــــمس
م وأمحد والشافعي   .ثور أبو قال وبه وأصحا

 ألنّ  أكثر، وأ يوماً  يعتكف أن أراد من كل لدخول الوقت هذا حنيفة وأبو مالك وجعل
  .عندهم فيه داخل االعتكاف يوم ليل

مشس وبغر  بعد وخيرج الفجر طلوع قبل يدخل يوم؛ اعتكاف نفســـه على أوجب من 
  .يوم واعتكاف شهر اعتكاف من بني مفّرقاً  الشافعي، قول وهو اليوم، ذلك

  عبد والقاضـــــي احلنفية من وزفر يوســـــف أيب قول هو الفجر طلوع قبل املعتِكف ودخول

                                                
تهد بداية ،157 -155 ص 3ج قدامة البن املغين: يف املعتكف دخول وقت راجع) 1(   – 206 ص 2ج ، ا

موع ،207  القرآن ألحكام اجلامع ،309 ص 10ج الرب عبد البن االستذكار ،481 ص 6ج املهذب شرح ا
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 كل يف تعاىل هللا رمحهم ســعد بن الليث قويل وأحد أمحد اإلمام عن ورواية املالكية من الوهاب
 مث الصـــبح صـــّلى يعتكف أن أراد إذا كان  النيب أن وحجتهم مندوٍب، أو واجبٍ  اعتكاف

  دخول أن فدلّ  معتكفه، دخل مث الصبح فصلى املسجد دخل أنه يعين وهذا. )1(معتكفه دخل
  .الفجر طلوع قبل يكون املسجد
 رمحة التابعني من وطائفة املنذر وابن قوليه، أحد يف والليث والثوري، األوزاعي، ذهب  

  أو فرضٍ  اعتكف كل يف الفجر صــــالة عقب يدخل االعتكاف مريد أن إىل عليهم، تعاىل هللا
َِّ  َرُسولُ  َكانَ : " قالت عنها هللا رضي عائشة املؤمنني أم حلديث مستندين تطوٍع،  َأرَادَ  ِإَذا  ا

لَّى يـَْعَتِكفَ  َأنْ  :   عنها هللا رضـــــي قَاَلتْ  البخاري رواية ويف.. )2(" ُمْعَتَكَفهُ  َدَخلَ  مثَُّ  اْلَفْجرَ  صـــــَ
 مثَُّ  الصُّْبحَ  فـَُيَصلِّي ِخَباءً  َلهُ  َأْضِربُ  َفُكْنتُ  رََمَضانَ  ِمنْ  اَألَواِخرِ  اْلَعْشرِ  ِيف  يـَْعَتِكفُ   النَِّيبُّ  َكانَ "

  .)3(" يَْدُخُلهُ 
  وقت كان أنه ال ته،وخلو  النفراده له املضــروب اخلباء دخوله معتكفه بدخوله املراد ولكن

 البخاري رواية يف اعنه هللا رضــي عائشــة قول ذلك يبّني  كما مســجده، ودخوله اعتكافه ابتداء
  .هللا رمحه

 سيعتكف لذيا املسجد دخل رمضان من األواخر العشر يعتكف أن أراد فمن: هذا وعلى
  العشـــــرين،و  احلادي ليلة اعتكف قد ليكون رمضـــــان من العشـــــرين يوم مشس غروب قبل فيه

  :لآليت وذلك
ـــــ ـــــــ م اعتكاف أنّ  أــ م، كصـــيام األ   يبدأ ليلته؛ من انرمضـــ من األول اليوم يبدأ فكما األ
م أول والعشرين احلادي ليلة من األواخر العشر اعتكاف  .العشر أ
ـــــ ب ـــــــ مها، العتكاف مقصــودة داخلة األواخر العشــر ليايل أنّ  ــ  لعشــر مسيت وقد كأ

ا الليايل، عدد]  ة[  املربوطة التاء بغري والعشــر األواخر، ٱٱٻٱچ تعاىل قال املؤنث، عدد أل
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 .وعشرين إحدى ليلة هي العشر الليايل وأول)  1( چٱٻ
ـــــ ج ـــ  العشر اعتكف  النيب أنّ   اخلدري سعيد أيب حديث من الصحيحني يف ثبت ما ـ

  من صبيحتها يف خيرج اليت الليلة وهي وعشرين، إحدى ليلة كان إذا حىت رمضان من األواسط
رَ  اْعَتَكْفتُ  ِإّىنِ : « قال اعتكافه َلةَ  َهِذهِ  أَْلَتِمسُ  اَألوَّلَ  اْلَعشــْ رَ  اْعَتَكْفتُ  مثَُّ  اللَّيـْ طَ  اْلَعشــْ  مثَُّ  اَألْوســَ

َا ِىل  َفِقيلَ  أُتِيتُ  َّ رِ  ِىف  ِإ ْليَـْعَتِكفْ  يـَْعَتِكفَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  َأَحبَّ  َفَمنْ  اَألَواِخرِ  اْلَعشــــــْ   لفظ هذا».  فـَ
رِ  ِيف  يـَْعَتِكفُ  َكانَ «  أنه: البخاري وعند ، مســلم طِ  اْلَعشــْ انَ  ِمنْ  اَألْوســَ  َعاًما فَاْعَتَكفَ  رََمضــَ

َلةَ  َكانَ  ِإَذا َحىتَّ  رِينَ  ِإْحَدى لَيـْ َلةُ  يَ َوهِ  َوِعشــــْ ِبيَحِتَها ِمنْ  َخيُْرجُ  الَِّيت  اللَّيـْ   َمنْ  قَالَ  اْعِتَكاِفهِ  ِمنِ  صــــَ
ْليَـْعَتِكفِ  َمِعي اْعَتَكفَ  َكانَ  رَ  فـَ   يبدأ إمنا األواخر العشــــر اعتكاف أن فدلّ . )2(»اَألَواِخرَ  اْلَعشــــْ
 يوم مشس غروب قبل اعتكافه مســــــجد يدخل أن يلزم وهذا وعشــــــرين، إحدى ليلة أول من

  .وعشرين إحدى ليلة من اعتكافه بدأ يكون حىت عشرين
ـــــ د ـــــ قدرال ليلة ماسالت األواخر؛ العشر يف االعتكاف مقاصد أعظم من إنّ  ـــــــ  سبق كما ـــــــ
ـــــ وقرر ـــــــ  القدر ليلة حتري تأّكدي اليت األواخر العشــر يف الوتر ليايل من وعشــرين إحدى وليلة ـ

  .  ريب بال مطلوً  اعتكافها فكان فيهن،
 .  أعلم تعاىل وهللا

اية االعتكاف وخروج املعتكف12[  [ 
 ؤالالس:   

  إلينا أحســــنت ونفتك املعتكف، ودخول االعتكاف ابتداء وقت لنا بينت خرياً  هللا جزاك
 أهله إىل فيه رجخي أن األواخر العشـــر يف للمعتكف ميكن الذي الوقت أيضـــاً  لنا أوضـــحت إذا

 .بيته؟ إىل فيه ويعود

 وابالـج :  

                                                
 2: الفجر سورة) 1(
  .2828 برقم ومسلم ،2027 برقم البخاري ، ومسلم البخاري أخرجه) 2(
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اية املعَتَكف من اخلروج وقت  :)1(مذاهب ثالثة على فيه العلماء االعتكاف؛ و
  يف لعيدا ليلة املعتكف يبيت أن اســــــتحباب وهو االســــــتحباب، مذهب :األول املذهب

 وأمحد مالك قول وهذا ،الصالة بعد إال بيته إىل يرجع فال العيد، مصلى إىل يتوجه مث معتكفه،
 .وغريهم جملز وأيب قالبة وأيب الرمحن عبد بن بكر وأيب يوالنخع

ـــــ  إىل يرجعون ال رمضان من األواخر العشر يف اعتكفوا إذا العلم أهل رأيت: مالك قال ــــــــ
  .)2(املسلمني مع الفطر يشهدوا حىت أهليهم
ــ  ليلة يبيت أن رمضان من األواخر العشر اعتكف ملن حيبون كانوا:" النخعي إبراهيم وقال ـ
  .)3(املسجد من املصلى إىل يغدو مث املسجد يف الفطر
 .)4(العيد إىل هو كما يغدو مث الفطر ليلة املسجد يف يبيت قالبة أبو وكان ـ
  .)5(املسلمني مع العيد يشهد حىت يرجع ال الرمحن عبد بن بكر أبو وكان ـ

 من يوم آخر مشس غروب بعد خيرج أن له جيوز أنه وهو اجلواز، مذهب :الثاين املذهب
  األواخر العشر من ليسا العيد ويوم العيد وليلة بدخوهلا، العشر النتهاء العيد، ليلة أي رمضان،

 إذا: "وقالوا واألوزاعي سعد بن والليث والشافعي حنيفة أبو إليه ذهب ما وهذا اعتكفها، اليت
 .)6("العشر أمت فقد شوال هالل أهلّ 

  العيد مصــّلى إىل إال معتكفه من خيرج ال املعتكف أن وهو: املنع مذهب :الثالث املذهب
 اعتكافه بطل العيد ةصــال قبل أو العيد ليلة أهله إىل معتكفه من خرج فلو ثياب، من عليه مبا

 .املالكية من وسحنون املاجشون ابن قول وهذا ويعيده،
 فيما العلم أهل من أحدٌ  بقوهلما يقل مل: " الرب عبد ابن قال حىت األئمة عليهم أنكر وقد

                                                
  – 155 ص 3ج قدامة البن املغين بعدها، وما 294 ص 10ج الرب عبد البن االســــتذكار: يف املســــألة راجع) 1(

تهد بداية ،343 ص 1ج الكربى املدونة ،157  .207 ص 2ج احلفيد رشد البن ا
 .660 برقم 295 ص 10ج واالستذكار ،315 برقم مالك موطأ) 2(
  .157 ص 3ج قدامة البن املغين. 92 ص 3ج شيبة أيب البن املصنف) 3(
  .157 ص 3ج قدامة، البن املغين) 4(
  .659 برقم 294 ص 10ج االستذكار مع مالك موطأ) 5(
تهد بداية ،297 – 296 ص 10ج االستذكار: انظر) 6(   .221 ص 2ج القرطيب تفسري  ،207 ص 2ج ا
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  .)1"(علمت
ذا  .إليه يستند هعلي دليل وال به يعتد ال شاذ مذهب وهو الثالث القول هذا خرج و
 األهل إىل اخلروج وزجي أنه املذهبني مدلول إذ بينهما، تعارض ال األوالن فاملذهبان وعليه

 من توجه مث املســــــجد يف العيد ليلة ت من ولكن رمضــــــان، من يوم آخر مشس غروب بعد
  .جيب وال يستحبو  أفضل فهذا الصالة بعد إال أهله إىل يرجع فلم العيد مصلى إىل املسجد

 موالي ســائالً  جلهد،ا هذا ومنا صــيامهم، الصــائمني ومن اعتكافهم، املعتكفني من هللا تقبل
   ..؛؛؛به ينفع أن األكرمني أكرم وريب يوإهل

  .العاملني رب  واحلمد
  
      

                                                
تهد بداية ،221 ص 2ج القرطيب تفسري. 296 – 295 ص 10ج االستذكار) 1(   .207 ص2ج ا
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